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1۳۷ 
 ترس سس ۳ دست

 ندنسساصد مارسادلاهسخ ان یک هداز یاش می +یدلوا بارت وح

 e 1 ام RS گرم ۳ ای لزوم

 ی

 هبصام نیفلوا لاو هنوبامه عسفوک انو کک عاضوا یئانندت ونج ضح

 یک هداز ناتسسول تورا لوز چم نوک ی نشب ىلا كالوصو
 یودح یدنفا

 دوام بصامیباح دجا بل ملا فراپن لصةنمندرپ شب
 ږی یدلوالوصوم

 ماتمیدنخا دا د.عم بوناوا لز نداوتخدنسهیدنفا دنعسولا يەم مف

 تامدخ هدیضام ماعمطسیف یدنلوا لیت هللا عیفرت هب هیمالسالا حیلاع

 یازمبرعلقم اشان فسول نادوبق نالوا مالسازوغث ماستبا ثعان یبهتسباش

 روتسم هدرادک ءا یدسحبولواراتفرک هب یتاطلسر مق عن بیت یوراخس

 رام ربطت یفریزورب هوا هللاناصس هل اید رشف ی اۋارئز 3 چک

 هنر ط د رکب ولو هدر دن حو عهداوتنو حالا هک مدق

 رم ەر رسام وع لاعت هةطلد هساوارم سه در ةر "

 ودغ فیش مرب نکیاررقم قلوا
 یداواهان ها فیحو

 نما دجيراربالا ةو یا فینال فی رسا همش ِ
 تاحوثفلا بحاص نذانیدنفارب زعلا دبع هدازیاح هرقا رامخالاقناشحم || 1 ٍ

 ناثالاو ىلاو يةنادعصاا ةيانعلا ظوفحا يهيلاعلا ةرصلاد دوصلا هوهابلا | "
 مولع ةدنهد قنورو ءارغه رش تعد رش ماک>ایراح ءا هرهاقلا مهم || 7

 هتعفرورم هلماداداشابلءدجشاطاحاا ف مک ءاض_ هنینح تلم اا
 هللا دعس هفص) یا هلوا ی . ی دقو قالو عبط ید هرم هنو هلا بقا دارو ۱

 ,I هج هرس ىلا هیقاویدنفا دعس

 لاو نی هو نی عبراو نا ةنسمارطا مرحرهش 2 رخاواف

  لشفااهحاصعهیوسنلادرسهلا نم
 ۱ هاو ةالصلا



 فا
kerekim niiri, e 

 | نمویدعو جارخ اهن ارس اشاد ع ییروک ماش ظفا لیا ترازو صاوخ
 5 شور ثعامام دقمب ونارا یاعذا یا لثت هت ارم ما شان یسح ندناکملو |

 ۳ هلداقمو للت هنساعای رصد ی یا امماشاب چروک نالوا فدا :رطاعرطاح

 هم نو کم م ق » یدناوا لب ر2 دبلخ اش انمهارب او هماشرارکت یہ ر وکه دنس

 زونم كءداز جی ساهرق نالوا لوصومهقح تجر الوزهمندنساضف
 لا كب شی لةم ندنردب یدنسیان دنزرف نالوالصاو ههسردمهخاقرف

 جت

 یماضتهرصمق ب بت دا تو هسه هر ندر هحاصم یس هناخ قلشورغ

 واتس ند هنردا یاب تی مس دهج عموم م ق × یدلبا دت ف ما

 یرعک بولوا فرطرهدوب هب دمها هد یاغ قیرطو فرشوز ءرهانم هليا لقت
 رو ندنراسردمجراخ هن رو ی اوه هرداهداز ماما لس الس یتا هلعدادمایماعا

 | | ف دیو ام نیداوا لمتمهدنرفس ترک ف » یدلوا یانالنم یاتوا شتفم
 مدت اشاب یلیضف دندجرادمس هباشابیموم هدنس هل اقم قاش بعاتم

 | نامرغلانتما بونلوا ممقرت هریساس تاااروّنم هنمانهرکص ندهتفهربو

 هدنسادواراج وقال ساقی ظعارزو نیک ارت ھات یلامه او له اسم عوف هد یلاع
 حامص كالءورپ لمالوا «یداوا نا نرخ هاکماد هتسدابو سو خرر دشش ی وقوم

 ارادرتفدبونل ارهم نکداناوند ناوباردص نیشن عد ع مءاریزو هدن ریذطا

 رتفدروُشسنممق × ی دلو اهرندالد دشاشاب د یهومنیشعلوا ماست هناشابخاص

 هزوردشج یادضتک ها یصنمو رر هندانا شان یبوم نار کا یراد

 العا هنس هیتر تا دخخکاغا م هاربا یشادیجرغز بونلواریقوت یلغوا یسحرب

 تار هنمایو e هاش اند لوژهمریزو مف# یدلبا |

 ا ا دنا اوتم بوش شا تارطق بوناوا ےقرت یوو لوم کس تل

 تراعی هممالسا لال ام لح اوس ٭ یدل ب ایلام ۴و میدوت هوا لذکی رغوط

 هدر برف ه هرداد هملاد نوتروب مظعرب نوح هلی ا لر ف نایوج نج هندصق
 یابرد لوا یسادعاموراتفرکءمسادمق هلی تانرسر دخزوب یراناد رم :وشلارب

۱ 
 n و از تایر ور Ee UE REK و

 | لرادمد منم ىس عير هش ارثک | لن همصقر ومعم مات لزا هد لو طانا هلا لزالز

رو اکا بولوم دعنم مررلا تحت هندکرفتزو شرد لهو ۱
 ن کردو تابصق نمم بی

PT 

 ل>ادهبردرومعدرب هدننابهمصق مان ق قحوفو تار ندهمدص لورا ید
 تست

ov | 
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2 
۳۵ 

 هشفش هی هغردافتهردیللاقرق یحلوا عو چم كناش اب نادومت یراکو دا

 نالوار فطر شمش رحم ید لجن دل ات موو + لاس الاحانح + ار هرز اح

 تاشاوا لاسرا هنرکنوعش» هلا ارکسع ندر ضم م فو یدلد الاهداه هنناخ

 ردوت | هکی هدرب بولرالصاو ه هناخ تمالس ںودعم نراك نواف تل

 هر اد نوکر :لماک ی هلو لد اتم هد راک تودو هت امهداوبی دیا فو ءاة رفع

 یرادعدیلد بولو الات هدس هر تدا مش یزاع درود جاق ر و لەت مر اززاک ۱

 یزاغدماشانادوقمق»«یدلوا را هکر سا مادراکش هل ند نی دها ع |
 فءظفاحم تامه مو لت هلیایرکسعرمم تعلخ نیاشاب نسح لد وک

 فا آ داماد خ3 واشاب یدو م یلاسعلا مالا بسح بودا لسکت یا

 اياد نا ۶یف» یدلدا باتشهنف :رط لاءةار دو ناخی سا

 نا ر کرا طنو عا عفر نرو ذ فاران رک فونت

 هزل حا را هح لزق نوامه یاعوطبودنا اضع د را ها اغا یوم

 رارکت اغاداح تج ومف اطل فرش طخ نالوا دزاو هدقدلوا لصاو

 بوتر ادعا هدنفحودنک اشابنادوبق «یدلدا اضتقا ل۶ اتجاه نفر ظ

 هل ریس هعرد# لدي قجاددزر داس نوعا لاطبا یر ذعتام دعم یراکودتنا

 لصاو هلو ابتا هدد مسد ع لرا موب تودنالاصتسا هداجو تاالحهاگرد |

 ه صز ترمّوح یامدن نیر ی اغا هیداوا تان هاو شنا

 هاج مچ هاش دا نوی امه ساح هاکس و هاک ت و ع درو دص ف نو لوا قا اهن

 یدنفا محرادمع نانلوا الحاهب هند[ لاو ف#٭ ی دارو تصخر هلو حد ۱

 ترادصر دصهرکصنوکش نوا ندلوصر هلویناتساوناس>- او وغع رهطح |

 بوجتمهدرو ! سحر عار خد ول امه ی او ط× یالوا ناکام مدر ەدمور | 1

 *راد دلوارقوم هی اهن اطلس علخر کیش ارواب داس ارا

 زارة هدنآ ن کی اد مان هنتمذش سقف ها ازت د ہزق یاد نکس

 التم هنسالدالح | هسربتو" لزرع .نیکسعادوع هلباافنوط نوع اراستشا

 اعا دجالغرا یعحشرب یشابج اترو طو نان اکے سرس اغادا مارک نولوا

 هدنس هظف ادا دف: م ف« یالواناشلا یط لتر یاد هد املا فال لع

 یم هتسداش تام دخه دنس هرم ه1 هناحو لوز عمان1 هرج یشان کز غر نالژا

 ےک رہ بولوا لو صوم هم اقم لوااغا مهاربا یئا یخو دماص ن دنار وه
 9 ضف دید یاشابر دیس م یف »× یدلر ایرتخ اعوت لس رنک ی لغوا



1r 5 بسم سس res 

 ی اقم ؛ردس دس ماد طوضملثح تاودا عازناهاهتیو

 نوکیللاهماقنیتهرب هل و لکه اوت نشان اھ ابق ناسا حول لر او

 ۲ 7 ا *هردررتد یی)دلوام السالها یرصت هروح لخاد هب اما #٤ او یس
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

 نور ال اهر افکر اندک | دعامندهرو شعر عالق اش هکر دلوا قداص

 ندندون دندوحو نیکرمشم لب ذات نیدیادعا توتلواراعث ند هممالسا

 < نا رانا مالسا تکوش تا وا لات یزاوامو نکا

 بلوا لوصوم اش ا.ییاهصم لصقنم درگ ندهند و لوز مم اشاب نیسح

 طح نوحه لا ھتسا چرا هىلاع هکر د هاش نابل ۱
 نخ نویسم

 | قدس دول لسادوس قلوا لت نه فاطاس تافنلا فرش نشلوادر او نوطم

 هاکرد لس اقلارو شورش نام نیمو ید ہد تولوا ل ساو هلو هتاتساهدنوک ی دب
 ناتښفش ف «یالزاروم ام یاراذکهنسهزح تیریرود نده اسد دارم

 لراندر فرطلاهتسالا حا لع بومارو تصخر تامه لر اوج

 قذصنوضم مگا ره وهو اش آوه j و)نکل)یدناوا لاسرا هبناح

 برضو یر دم ن نسحریادرزو لوا تولوا نو ٤ور ورقم
 رو ی ییشعش

 "هار زارو زرا ختان هراسشر هلن رادممرب یر رھ ةکرات !میادبندنا

 ح سلاح هتفدر اشا ییطصم ید ا رک اهن «روتاوآدار دنا ٩ ردراوا-مم

 ودر هاج لوا هرزوا لوا طلع هدروآمابس ن کا شاوا ترازو دنس»

ت هدر ۶یارفط مدتههتسر ندریظز مرا مرح RÊ تدنشود
 هلم

 ES ر نک ات ب ییطمو ساملاهباش اد دج ارسلا اک ناتج

 ماش اد روک و قب یدنلواسال- اهدنمانمیاضاعن

شارا توعد هناتسااشادجا تالمو تدانع یلابای او طاناهیاش اب
 نکن 

 ایروک
ey ra RREDRN 

 یاد تروص ندا سا

قالب لا بلة انا تآ ییا ندمت دک
 نشاراراسکت ارابغیاریذب 

 پا نقص اب دج یبروکب وا رواق !هناشاب ےب 77 ارب اهن ماشعوسادعدا

eلول نالوا سورع هداماد ید ىلا هد همسرم شا ش ساورد  ! 

ضد مق # یالوآي متو چد ی التمم هلام
 ةا هلی دادمارودص 

» یدنلوا لالح هل ولوم هس وهم لاحالوو
 

 راذکو غا ج ادام ا ةا هش
 خر :مانن بج نب ا

ركشا نالوا روما هندادما ترکمن
 ند د روےنم 

ج نامر ذل ىس هن ام یاوا نزهار یساعوط
 هرزرا حات نع(. اهعا طم اھ

 رار چ دا



 ح
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: 
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 ' ب ایرالام هره نالوا لقت لاکا دعام ندلاتفو برح تال ادا ندب یک ||

1F 

 ۱ ادعام ندنفب وا لوفق لوم ام لوصح یف بولواریخ ات لکه در هباحریور
 نکا رکید یرللاح ام و داوبو « نونز مالسارکسع )السا ضا سما ضعد

ح اتشهدادماء دایزنده اکنسد مح ایم هاکرددا مم باب چت ب ولوا
 امار درد

 ۱ تامدقم ی اکو دند ارم وصتو لقن هربرت هحفص ندنز و رة نالا لح

 ۱ دوغ ناطلس رم دن ارغاص ورم ذجشچرمسریدکت ها لاکشالا چتم لاکشا

 ۱ هرکی ن اندر بناحو هعادرب ندرب فرط بولوا وضع هداز یراذ موج

 "نوک لوا نامه لاحتساهحورب, نکا سارو لاسرارکسعنوعادادما

 رکنل عض وم دشا طکشدهر زواتعزعهرصم بوتلو اراض حا ی رڪ كى یک ۱

 ارادصاناعذالا ممحم نام رفهدسابقملوا لممحت هنوملاق هرابترد ندیارارق

 یمادفکرامجوسق لئاشاب نادوبق هد دعم دصستقو مولد: * یداروس
 هغدغدمفدهلیا یلاصبا خفهدژم بودا لاعور هب یلاعهاکرد الاخ انا نیسح

 هک هليا نورتم ترسم نوعضموب »یدلدا مرخوداشیلاع قلخو »مغو هودنا

 خقه بانر !ترصنركسعر خلا لع ف وک یا ی رکد كنەرخالایذ اجهام

 | چ هدا نور ءارزادکوزوسهزا وز لاخ هنساجررفظو مت هزوبرد ندیاون الا
 ۱ یریتکت یادصاح اح تولوا هداماو رض اح هشدروبرارکت هلیا ما مایه او

ıe۱ لسا لا سارد و بعر هللا باح نه راك همس اف بواق کی دیا رس  

 یراق دلو نامر د ەكزواندلسوت هن اعتسا نماد هلات لد درد بولو ار اردو مارا

 لاذارامشر ةظرادرسو دن فامالا یادصندراس> یورابو ج رب ند هج

 ۱ نون#لواهدعا.هندهدع ام ةت راحر ةلصأل ٭راد دادو یر ۳ تسدهملاضف ۱

 5م ام 4 7 ۴ ۹ > و

 ا زآندکس ی اداهخریشع" هدنامسد ندکنرف نایوج لنج ردقلسنوا

 | یرکیالزول نعرش بوئاوالیمحت هبیکهراب جوا نانو هدرا فج نا
 | نر دنو هر لواطت سم هتمزع هاچ نالوا یراه اور طاخ توکی من زوقط
 ۱ هل طر شهنزح ءا دا فرجع زا فانصا نال وانکتمهدنآ اد ام ندمسه رک

 ارفو سر لیا ی دج ك نایک ناکمنب یرلهاکدوقا بوت اقب هدنراربناک اک
 ۲ عماوصو مس دقیر کا دعامند هسینک نالوا صو همور هش اطو

 | هنللاو دج االف ی دلو اربنمو بار بامخرمث هرزوا قلرا عماوجو دچا سم
 8 و ط هعطق ناسکسزون یک ارز ودرخ هد اکم نالوادراوندناقت صد

 نادار ندکس تواو هن اد دزو کاک او. اس تورا جوو شاز و جو او )
 ۱ ِ یوم

e ا 
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 a ہنسا ےرری خو خف دهاش ده اشمرثا ترص ذر کسع هززوا ین دلوارب رت هماخ |

 رضاع ندل اوف ترد یرادم رھس راص> ل اوا تود ناری ماههادعاس ۱

 هعفدکا ندعالقر اسب ی دنارا شع | هرح اشهداش هیات فنار والنحو

 در لبا مارنا همدص ناد :ییشکز ول رزکس رشد د ناک هدادماهبناح

 یتدرانضحقدنخ ٭ یالوا دننءمسا دنک زو حاقرب تولوا نيج سهرة

 فرات یرلت دلواهدنکرادن شزازول بولر دلوط هلیا فاربطو نوتزراعءا

 یتهیقلا رک كت رضا ماا یوتح یری ابیاعد یاعدتساو « لّتشم

 لوصو مو اشابشو اس م ف # یدلوا لانبقارد لضاورابونکم خروم لتر 9
 هتفهر توئلرا نعت ترازو صاوحو نیک هدارزو فص هدناوند یستر 1١

 یرودندها کر د تمذخ یروشنم یل ا اهرت سلس هل ءةوس مظع ایزو هرکص

 ,لیدنونالوا فاطاس ناسحا ناوخراوخ هر م ق × یدلد ااضتقا یرورض ۱

 یبهناتراصوصخ بولوا علیقنهیراتسانع تمعن هلایضف ندنسهرفک ||

EAS 1رود ندروعشو لتعر ادیرالذایرناتریحربخ ید دلو ارو صام  

 زوو شرح هنساحر مانتعا نکماامهمو م اهن اذخ | هخرلړ اف معزنیکع |

 بدر قاک او یرهش شوراو بولوا لص او هنا اسشرداد هلام هلی هتقر ةو هعردقهراب ۱

 ر نکناراشع, انالاتو امغ هربح ذر دو یتددلوان رکمو نا اربوو بارخ یا زود

 ۱ هرو جاق ر ندرامتشک, لوا بوشیرب ران زاغزاب مس نکعمهدرو و هرم یلاوح ۱

 ۳ لیس هر فک كب دنوم ف درب دن ازیرکهاردس یریت مسی شش | |

 ۲ یرح» ردقلس یکی ی هلوا یراب ارم عع-لصار زیرامحا یرلمادعا |

 | لاس رالاهتسالا حانس ماهان ارزو هل ایشاناسکسو هامسرفن لسو

 یربخ ی راد دلو ایٹ امد اسلنرف لم دا رکص ندنوک ج افر تولد ون

 بو دبا هظفاح ندادعا دکح تداصایح اوساشادجانغلوا سکعتما

 قافآناطل-نام زفت [قادقل باشار ناڈو بق هليا یر حکم یان ناک

 هحوزب و ماركا هبا یانتارزو اغا لصف رادیلسمق × یدلولرر دص فر

 هتفاراستعا هم اراتسدو هم اسیر بوئازا ماعلا ید ی ل الون قاهبرآ

 بولکق ك الوا ندنفرط ترک فو ؟یفکب انوا رول ن صر ش بحر ف ٭ یدلوا

 كن هعاق لب انکا هو ڪڪ عر اا رفداهرف تاباقن یراک هشیت

 ۱ ریشعش نی د نب ده اڅ بولوا شدروب هعفد یک ا ناو اراد هنخر یراراوب د اع اح

 | دن نکدازلشع ارا ارال ارادرف اسم یرا اننا اور کرد نیک )

FT ۳۲ 

 کور .
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 تفت تا

 | نوذآمهدوعاغاروالدریبکروخ اریم نانلواالحاو ینهزتس ل ساقلا مظعاریذم
 رارکت تولوا نورم هب هماع فطاوع هليا یذلواهداعا هو ام اتم لوصول !دهو ||

 همناج یی دلواروم ام هرکی عو ناو ناریمریمن وک ین وا هل رو هن لوا ببس

 اشادرع لصفنمن دنوزب رط تلاباو لقتنمهباه ۷ !شلواناور ۱

 مور ضرا ندتفل غیره م دق هنس وا یک ۱« یداوا لصتم لوا لوا ءداز

 هنوطحزونه هلیا لیوضر لقن هیاندا نداندا همت رم جارو لصاوهنتلابا

 هززمظیرتمنخ فدو ناب قبال هغماتمم دغا قارتح ایرو ای ازو
 هاش اب دج یلکد ندیارو دص فطا دمع اوم هدنقج ند هماع تنطاس فرطو

 کیا جنا هدنآو + ےاستر کی راد تموکح زوشنم هلساقلا مظعاریزو
 ۱ ےقرت ارت, یلوطانا تلابا هنماناشاب دج اتالم نداتحارتسا هسلح ی |

 مور ضرا نام هداستشرزاب تبمرکوابتش طسو قاح مدقمیآ قلآ توناوا

 ریذو نانلوا لد دمن اضشاب موم كچ وك هن ر ناو لنو هب لوطانانکدا |
 هداز یخ اپ یساضة دار خاد م ف )ی داوا صخ سم هد وغ هلومن اتس ااشاب شو اپس
 عارف صرع لس صر نکا ۳۳۹۳۳ ہرا قسطاعترادکس ۳ رکصاد

 ییافصمبقل دم دنعم قراص ندب "اسقاق ناک ندک اردو لقع شوز بود

 هدارغلن ءاضذ ءاضق لتمه تنراقم كلراضعد ندهنامز نادنعاودهناوبد مان ۱

 هرزوا قلوا یس اض هبصق هبو دنکرود نه بصنمهرخ الا یداج یف یدلو هد اهن اب |
 تواوم ندنسا ضقدارغلد یک ینودقج ن دنسوب اه هنر دان کد | شغ اوا هبعوت

 اک و لیمح ابا ییناصص هریتفریکر اب ريدا لو نلفنمیراستعا | ۴
 لاصفت ال دمب) یا ناور هدر لب هل بام بواس ون آ تودنالصحراد

 شاوارو د ن دنرل هبت رم یرو دص ندا بصنم 4.جو هب ودنک م دکو لک هل او اتسا ||

 یی یس ابا لا شالنمرپ بت یضاق یدنف ییز هداز باک م وج رم یولوا
 ضار ءو لارا هل امه ماکت سار ی د هرو آر وزد يمر ر دیارټه ضرع ا
 تولوا اة جو تب ذا زادنا لئسهندانرا دتعو لو »+ افقلا صدرعیالنمرپ

 ریش زو دم هتسدایش,كردناننقو نوتفد هنسیداو الراعى نالوایراشح
 الت ا یشانندادوسنان اع لزهر اهب هکی ویریخ لهار ی الو نون ری ظافر

 جالغ هناوکح هلی اصابت هک  اغشلاراد تیرشماکه نحنا نا
 زاواربذد جی الع یدم دن | ۲ تزلوا لباد هنس هناخراع هنا چاس نوعا ىغا

 موس ن دل وا نودهرهو الف هنطصمهدرصم هلی الدرحرج |ل.صعشدضف هسرا

 توس و هی اس هی تا



 و

۳ 

 ge وامه یاس وطلصا او همرد کهزاد یک |ندیرغم سواد رظو

 | رک كروب نم مام ه یدلو انورقم هی هبلع فطاوع ندنفرط اشابنادومق ح
 ییرکد ب ږونلوا هجو ناکس اما هما م تع“ هنلا لعالکو هم تست یفلا

 اب امور قع ارا هروصنهرک اسعلوس بصم هروب زم هزز ج لاح اسفوک یزوقط
  اموعاغادارمنابرص» یادنفکو هلی کسع قاانااشاب نسحن نلح وک یف احم

 || هجونم هکاب فادم هسودر هدنناتم بودیا مدق عضو هبهرقهلیایرمب
 لمهیدب قلا رقت هل> اس لو او دملک ه نس هرب زج ترک ب ولوافات لوا لو اور

 توطر*تعزعیور هحول هنفرط رادمرهسرزاصح مانهدناخنال راد

 ارد دتا ت مزه ةد زم خالد ارا کاخ ر اک لبا قلوارارق نز هجخ هدناکمروشدربا |

 لیمرپ ندرانکهدنل اد ناچ ن الدو و کیس بسانم نوعا قاران اشن ق
 هک ی رب لندلق یک الاشم هعلق عقاوهدهطا نالوالیم ج وارادامارب ادو »رود

 يآ نرف نابوح لنح ردقزومحواو نفتو بوطورو مش» هل پایان یردوط
 ندجورخو لوخد یرداصودراوو هدسفزغا روا نمنانعل :بولوارومعم
 یدبک ندرسو یک هلاحرتو یر ؟سع نسوا هک لوا نامه یدار دیادص

 داغ وطاموع رکیز دزور ب ونلوالاچتسا هنر ریو فو لاسرایرااغا

 ما نداد نخغلوارس ادمصنوص ٭ یدلرا لانورپ ك ارگ وص كوا

 بو. تناصاررضودنز هک هدرفرب ندن ربا وطن دنا لاصبا شابرود

 ماموريت دنک دنب شکر لوا با شوک یس قو تعاس حوا
 لخادهنایلرلک # ی دارا رب د فلع نی رساخنیعالم ندا عانق دما ص خو

 هعاق تامهم هدهحک جوان وک وا ںولوا لص احر طاش نما ندتهح لؤاو

 زود نم راصح هدیلوالا یذاجرهش ثلا هرکص ندقدنلوا حارخ افاثس

 لصاو یرثا تع ریخ ین داواروصحت ندرب جوا هليا بو طز لامددعزونوا
 ناندنحهدروب شهر هش حااس یو الایداج ق ۷# یدلوا هاعو تاالحهاکرد

 تبولک نر کاندیرفم سولدرطیمهترباو هقناشتردو نوترو هلیارصم

 رح تاواداو هابس توران هنسهماق هناخ ندعالق ضعت ف وک ی درد نوا

 هرزعاو × ریه ریوغر مس یرلد راغ نشون ی هتقرفرب لام الام هلا لاتو

 ارج فو ڪڪ يغ ۳ زیکسنوا راد داری ۱ شد | همخوسیرابخزودنالوا

 |هتسعج e هلم !نوتر بهر بیر کم رو اد دق لب ترد ندنرادهاجتو

 م دعم ی کیا امرتا زنا عضو سرتملهتسه ن دند اجرب لز اصح تولوارثا
 دف

 ,ahr د فح 9

 دو ین



۹ 
 س : دو

 لس فن و رج ہش ی اف یو نه ۳۹
 ست توت

 امور تام یا هات مزق انهت ردات زالو دشا طز

 رایدبولو اروم هل مذ حاون| یراق ر هور وظنم هی هسهلا تمانع نیع هالا |
 تمعت نع الم لو او × مودعم ةکأب بابک تاب ون و تالغهدنامز رک هدرافک 3

 هدنلاعء کرد الاخ هرورمطلاب یلاثماو لید ور فک نیل وامورحم نداشزو بنخن

 بلخو مضمژرهزاو هر هم طط س5 اللاراد بولوا تددومع یاسرف نیم

 د اوامر عمو »وب مه نا فرم زر هرز نارا رف راس دقوا و
 نرراهتشکح هل اریاخز عاون !نوع | عابشا ی الکن الو الت هملکلا عو حا |
 توادع یاضتقم یسهرف ک لیدنو همه اان یدنارا ازا نوذآم لمت پک

 اہ هدارد بو دنا هشدد یرارنضاهززوارارمفاور دع قد

 ¥ وع | قهابلوا اراک یک امت اح و رەت ۳9 د یەم دالس انب EG ۳ اول

 تسود لرااص وص * یدبازلز دیاریم د و ل الها یرلذ اتم یراکو دند اراکش |

 رب یم راد هک ینهظآ تب کندن اف اتضم یرا نکا a نعدو تروض

 ییز هلن هک اش تانصاو تاعور لم عاوت ۰ تولوا لیمزول ید ردة سرو |

 ندتهج ت دلوا عفاو هد هج رد یخ زکسزوتواند ضرا تامنردو ناعسآ ل شرا
 هطل ام ندا برد قرط عطقهراومهردناحو لد شک تحاری.اوه تفاطا

 لوا یا مهمو ماراورارقرکنل یاقلاهدن مابا هن. دناباو باهذ یرابک هقودو

 یدزلردنارادهصح ملدام اعلا خ د یرلنا ندنراز کش بو دا مایاهدهربزح

 ید ینسک ی ساعا هداعدلاراد نالواهداتفهر اه ڪڪ ر ت مادام دقم ىح

 دهن ندرا دتعق ههه اور اوهر نابساو هملق هد, رول درب زج یوارلا لع ة دهل |[

 دازو ۴ لتماق عزا شکر ینادعام بو دنا هبلسدت یماکح رلس ده فع

 اشغال ام اب !رهلاماهلا شر کم کدراشعا لمس کت هدنا نی راداوژو

 نرلهاوخ رطاخ نولو ااغ یور ەد ها شدی شرین مری یال ج یمازع ترک

 | لمان یرف. هتلام نوم ۱لالضور فک بابا لاشغاورا هد باش انا دوپق
 | یطنون اه یافنوط شم اراشمروسرادضا یاعنامرفهدنداب قوا تع زع

 ررکسفملصاو یر غ لب !مور+دقدلوا لصاو هسیمرت بو دنا هر لزاشم

 ۱ ن افسر تا !نزاوا نوک ی نچوانواٌلرخ الامسر هام # یداو ارت اهتسخ ۱

 همر دکعب هراب لاو نوتروب هاب قلا ندب- اوت هدروب نم لرنم بولو نی ارقرفط
1 ۱ ۸ 
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 تک

 ںواہرو کک لح هب ہداززچش یافواشتفم مدقمیآ یکنا نیفاوا لتم ||[ ۱

 یتقح و قد الهیلح ییطصمیول ول یسردمقمتع یاشاب ییعشیتفت تمذخ

 نکیاشمامقج هققق ضاسزونهندهابتشاهدوسم ۍرس نک دلروک

 بولوا یماضماو مکح لعن یل ییعصم# یدلوت یساضق هوره اک ان[

 تایر ااموعو* شدراد هلپاهاکناج لزع هدنآ ترد وا یلح یصع محو |[
 یا هجوت هروزرپش ع دةم یآ یکی !یدلوا شو شتو هغدغد یال یالتمم قیرط |

 یزوشنمهفک. تالاا نينوك شنوا هنهان اعادجایشا یوبق نالوارومام |

Ree NEN؛بوذلوا ےلست اغا ےھارہاروخارید لہو کروزرہش تم  

 یوبقهرکص نوک نوا نکیا شلوا زارف هتشفاظاسیارآ اع لع هدنسوب اه |[

 ءاولریمروژرهش تلانا بوض هان عاتموچللذ هلیا لدن هنس همت یل شاب

 باتفالناعا مهارت ماا دعب تونلوا لممحت هن اشا قیاعصم نزهراسشن یو )

 هحاوحرادهرت هنا ان قر اما ینا خسر شواو نیر فرش ەعر ىلع یاس | ۴

 فاطاا رهان ماشا ےاصرادرتف د هدنلالخ یضام ماع م ف × یدلوان دلارمصاخ

 لاشه هدنابكعاردصت هب ارزو لجادعام نداش ابر ادملت ںولوا یه ابنتمان |

 دکر دقن ادوعندنلوطانا اش ابناعنکد × دیا شاو ارو دص ف رش لانتم الا زالآ

 عقر هن راب ات! تاو د باکر یرات مط حز اون هدب ن اطلس بودلوا نضارهرخأتت

 هرزوا ید! یم یآ ت ردو »امت نرلاض رهمدشت هليا زاسنو عرضت هعفر

 نرزحو نیک هلیروهظ هیضق سکع ندا لیمکت ی ضرع هلیاردصت
 لر هشرباک ام ف × یدلوا نیکمهدنلزع مک هليا صاوخ نینعتنیرهش دعو

 هجو قلص فنه ندنساضق هاصرا تغوریةفره لکو هزره هک ام × فهد کەرازا ||

 پو دیا باستان ندنناطاس نانکصاخ مدقمهنسرب هکی غوا یخ اعشپ
 داتعم هنن اسحنا# ی دنا شکر ادا ره شخر هاکنالوح یتس اضقدارغلب هلی دادما ۱

 باب ةقاح كدر قو زان همان لاضرارارکت هنهاکردهد اعسلا ی اص یندلوا ||

 الت ا هتساصدهبرداهعود رل (اہلا ملاطق دعا! یار ےہ )پو دیاناشآ هناحر

 یداجق ٭یدلوا لسا یلکش قن هنر ہد عاق قیرط سایه نافاکشومو

 نالوا شک هنابز ندنرانوردلرلءراح» یسهتخوسراستعاو مسهدراعران والا

 | كواو دونه شتآ هدنسوسراچ ديراب ناطاس هدهسهاش دل هلا اکا |

 بودارودقر اعز ام آ ندنس هم راځو هنلخناد یو3 موق ادع امندفارطا

راذک ید ارمم هداز ناخهاربا هدنن ال هغرد او یمهمعشر, |
 یسرغیرطو ه
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 1 ن انا یبومناسهاس یاعنامق»یدلوا ےک رھ طم خد هلی ا نلوا ع دقت 1

 ناضم مع مان هو دن ڪڪ هرزو  ییمعت یبمط یا لبق مظعاریزو هدنئادا

 | لا یدادماوتیبرت نیکعامهف دادمتسار تقال هخالوا مارکسا هدویهم
 قاغان < طرا ص هنن رب اعانامعس ن الت :[هنعاضس شعیحآ

 هنر لصح دنا قاونع ترازو» هرکص نو حج نوا نمایی

 | فخ × یدریو قاورهارزو ناس هلا قرزا مشو درز شور بو دیا هاک ٠
 ۱ و توس هم ونلوا لارا مر تا۱ ییعرتانش اط یاعاهداهسلاراد ||

 ١ نامزف یسشن اےنپ یدنلوا لالحا یا هداهسااراد نمد اعا مهاربا
 ینبدلا لغوا یفوقارنکم رتسوک عاماو لاثتماهن یم لاکهعاطع ناهج ||

 ۱ د عد نههرارب لوا ندنفرطیارف ږدو ډپ دی ر عالةونوصحو عاضویرقا

 هرزوا بولساوت بونلوادیدجم مص دیعهرزوا قماشاوازارد ضرعتتسد |[
 | نداددنداب يدوع ماکداشو زور همر كص ندک درو ماکعخسا یلص نئامع ۱

 مت هد یرات ر مط > رو صنم و دوم ناطاس م ق × یداون رو دص یرش نوامه ۱
 نالوار و هما ماج ماح نالمس وم ندنلارا ر کحاخر افکورودندهاکرد | 0
 1 نیعاللدندنآمادقا هراشهانراکو تواواروضع» هدانزندنس هعقواعا لمتس | ۱

 ` او یوم دو

 راد نونا مھ یاو نوزفانددا تعمنوخا قوام اتنا نشان دنر سا[
 7 ماخ#ا تلود یالگو هرزوآناعخالا عمك تامی : "و دما رو دوص هدا قغلوا| ٠

 اروش ام »را دید اعاعا یمذح یراق داواروم امی ھغو: اځ متارو د هد دزو
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 نا تعاق ز فرش اشاد یوم رزوو × رر هنمان اش ان فسوب ناد .ةیرکسعرم || 0
 / تاوداو هعردآعر درول نوحارب ۳ نسهر حل اتروص تونلوا ريق |

 ۱ دس رڻ مڑ یک ن ائ داب نرم عزا هان ندزویکی ان ا
 ارد ون ران دلوادمس نالا یا تاچ یااعدر

it 0قاس ندلح مان هع رہ شالا  e:1 هرات وطهدنآ آبو  
 ۱ دک رس اب نتج لس وک نار مر ھی رک شع ین اونو لاو |

 ایا رس یکسامدقم یآ لا شب × ران دلرا لتشس هتساعد (اهرحهتنایس) |
 ۱ یمومنالغواول اف شابهرزوا م دقنول او ءالح اهدقاساغازداتلادمعیماعا
 یولوا قینعیارمس کانن انار داشلادمع نکی شخلواالتعاهیهعتر لول |
 ا خرق نالراهدتمذخ لواو × عطا هلا ین الغواومقشاب اش اغا ینوم|

۱ 

 یوم ۳۳ ا فرش ست بت 1
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 ب لک تا تاز ها ات موو ف رشت یههطوارا دوق نیکمرتسوک
 دۇم نیمو دعا تو دنا فدا هنماقم اش ان ناهع لورم ندن دوو

 یسدقنالوایسض اف هور هدععاایدق*یدلوادا اد حد لوا لرب یدازآ

 لوزعم ندمصم هلا یساضف هنردا نوک ی غ درد بو ناز الجت ىلج یصم

 + یذلو !تارطصا تادزکءداشقا یل هداز یسدقو تاہم اکی دنفا ناصش

 لئرواهدابت اب نداشخ منا واخ ناهعناطاس ت ن اوج ةدارهش مف

 مف × یدلوارورس باسساتفعاضتثعاب هن ئراراوکرز ردم بولواروهظ

 | ددر هول بونلواتانع یلاناروذرهش هدکد تنا لاعور ههاکر داخ

 لومد ندهاسش هلا وا تنمو ×لد وتو لن هنساضف هنردا یل هدار ۱

 | قخلواراذکهرشآفرط نیخاواهتسد لد هنر یینشروق هنطنطسق میاخ |

 م ف +یدنروکر ارتساتروصنوکح اهر ه دلام تربع لاحوت تولواراوشد |
 ۱ هسودراست اه هرکص ندیآ یکن او» لد دیته همر دنکسا هحااوخ هرق یک سودز

 هبوناوا ماتا هاش ایر ادعس قاهدراهحورت ماشدهرکص ص نداش اب دج یلتعا

 هدرماس یشاح ی هرزوا فا یاهم نکا شوا لو اشن اور عدم سم نشد

 بصنمو لوز عم ند هندآ لوصولا لبقاش اد رو کس بوناوا لات 3

 ییخاستساام دقم وه هنسل مرګ ق +یدلوا لوص و ماش اب ی ییطصحرمشدا هلولح

 هليا طنعاریزو بولو ی لاو هبهنسوبهدسبیلاعهاکر دناب اکا یاغان دقلمشاب

 هزادهتاودرد هیادندشنیماوا تاداعصس یا ییا تانا مم تالوا

 میده

 ۱ رب رگ یروشنم یعاسخس یال دم همان ندلوا لصاو ز ونه ںوناوا ل وت

 ریز ها یذق ± ىدنلوارتوت هلا ی جوت سودراتناتءرذص ندبآحواو

 شاابراجو# ماش اوا داد ع ییروک نملوانادویقرالناهرکصندنآ ترد

 ۱ تاالاهدنامززآو لات هليا لد دمت هب هئدآ هلسحسرط اش شحرو یا نداوا ۱

 قسمد هظفاح تعذخاشاب ےھ ارا یجاح ندا التعا هرازوهمر ندمل>

 ۱ EE هرکی ندا شبا اضادحا شو ناساوارا دا

 | کوک نتسوک تر تروص یدنا ش وا لد دیت هدندآ هداماونامز ||

 | ناف اطلس تاشتلاو شزاون هطرمش توبه ولواریسلا ےس مرار انا

 | یراهاوحا دعام ند رازو صاوخ ناتھ نهاوایرطرب تارطفصاناحم ۱

 هنازورنکخا بوروس جور قرا دنابات تاودرازاب هليا حو زت ف اطا هدام
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 فرش هللا صالا ص اخ ساح تسرحو صاوخ نیست تو دا لاو

 دهان همان تلود یامفر هدنوک ینمرکب نکا شلوت ی
 TPF گی ؟

¥ 
. e 

 تمرح

 | انضتساتروص ندمصنمنالواییصت بودیا افتسا هلبلاسرا همانغارف
 تاله داو × نیک هکر هدنسهطوارانحویق لزعلا دعا نم شهر

 نوانکدا هرژوارفشناسسا هموتروت نم یاشاب توتاوا نیممتهاشایدجا
 یراتسومنید همقرزوو *رورمص ها همان ف اعمرو دص هدن و کس ید |

 مدتمیآ تردجوامق *یدلوارومآم هلمس هطفاح یروا اشاب یطصم

 | شا طناناواالج ا هرص مام دقمو لوژهماعالمنس ندنتهدخهداعسلاراد

 ندنرل.کح :یالا لورعمیاعا نخلوالوصوم هب هر لوا اعاییعرتاب

 تودا مارهالاتاذمصم بناجمزع هليا ف وملق ىلج ممهاربا ةدنام سپ

 ی کر نڪ ڪر لنتلود هکلد یممایوتف ل دنفا یص یفم مودم
 زادقمر یوارلا لع:دهءلایدنف اد یو هور یردمناطلسهدلاونالوا |

 قذرط قمفر هل ااعا ل دتسو * یمعلا هلا تش ءاضفلذ اهلل مدت هماام تم ارغ

 لا مم کک هتل امر حرم درب مصر لمم شعلازوب ندو در # یدیاشلوا

 هدا ةو برح لالخ بولوا رابزرمشر ازرا کس لد هماشخ اوراچود

 ٍ هلی | ریسادنقراتف رکن اا س مرو هحنو یوسورب و دېش روت یدوسثرواعا ۱

 رتخ د» م فی داود زا شتن | یسهشحو مر اخ | یراق دلوادمما ان ندصالخ دیو ۱
۱ 

 ]ویترای هی ۱
 مراد دلو ازات فدرمشت هام قادتمتآ هلی اهج هرز وا فلکت لاج ت ولزا |

 ترفاد ترغ تورت هدرة هن اعرض هرزوانیطالس نی د مسز لاوشق
 :دامرف یکم همولع هرم تود تد رق ی: نکا شغلو ا نیدرتر الخ ملنع هرزوا

 هدیسز نازخ قاروایراس اشوراهز او یرابو لر نیهلوارداص نامردیب
 رادو ع نکن هنا هاو رسو × نودرکر هث صم دند حارات یک
 روپشم هئادرقد هدنسدداورودارودهشدن | هدر همای اد .تولوا توش

 ۱ ماکتهراد دتن اروصفرزراهط | رخ یاهو راکزور یاححزانالوا
 لار یلوطاناناینطصم ین نانلود یماغا یر یک مون اتش سواد
 هلاح اه دق اس یل ا هرزوا لنت هبا دان د الع اود هنس ترد واو هل ازا ند نها قم

yy R4 74 max ۳ 

 الورعم «یدناشالوارسیم لمروک نزودوخلدحوا بوشلوا ||
| ۵ ۱ 
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 تسیسب ی
 | دوا کس یدسح و »سدان هر تسابسریشبهنایزاتب وت واراضحامرادم
 به یراالتبم اةشیادونهلیا ققلوا اغلا هنکوایراوا ی ئاب یجشآ برة
 یرارتخا دعسرتحد لترات مضحدا صناطاس نامشادلخ بجر × یدنلوا

 ةردهباشاب دجاتِلم یعتنرط لوزعم ندنسهطفاح مور ضرا ناطل-ارق

 نالوات دومع یاسرفنمح هاحوزعهاکردلاخ مف × یدلوا حاودزا جاتلا

 دیدات دید ا ا ر امدقم لغوا ین وقار یک اح لدراندہرفک م اکح

 یرکیورکسع هدیزکردق ایزوبرزوا یدیدسیآراشاب یطصم ماتعارو
 ور ند دهریو مدد حضو هتعرع تاکر بوطرع لان نوک هعلقد دع یاب

 هفرطره بو دنا لعو غو ط كبرت هنر رزوا یل ارق هڏ نرتسون کانغتسا تروص ا
 ارفورحت + یدل ازا فاقحو تزاباونا هنسهرفکه ععنوزاردتراث تسد

 ندننادانآوتواعهلح ینکامانالواروممورود ندعافتناریح یانضو
 تفاک هی اتسدیب یچطعلقعم مانهشاف تودنا لحا عیط لرهدناروعجم

 لطم برضهدماقم مانراولواناتک ترا ۔رکص ندکدت اتمهدنکدن]ا

 نیدوب یلانعلاخالا بسحخد یرکسع ینا موراموع + یدلدارارق ||

 هدامآورض اح هدادما هنلغوا یفوفار هسردنااضتفا بو دنا عاتجاهدنسلا ا

 اضر یور اعون ند اسو هد راتر ور اع سو ماز لرتراچان لاح دی لار ق نبل وا |
 |فاکم با قر طو فق هاتف نکداهرزوا یشاحش ندتعجآ ضهقتدمروک |
 *یدلوالصاوهرادم تاودرد یدل ا*بودنا راتخ ا قراع یلاسرا یا

 قناطم بولوا مزاع4لومتاتسا الورعم تدابردبناح اش اندوصةم مهم ظف اع

 لحاس)ءلاتحاكلروکبسانم ترازوتءلخ هندادعتسابز ماج عقاو |

 رصیدوحو تالف هلن |مظع ارزو داسفاورکم مدکودتنا مدق عضو هتمالس

 س تاودیاقنا هعحعز هدننرازو دهعاش ابد مظعار زو م ق یالوادونانهدرهخ" |

 کو دتا مادفا هساحرادعاری رل.هاحياد دوس م اقتدا دخ اراق ترور + 3

 یان وارو د ن دس هر ادم ارودص ندلقاع هکاقحروما تارکنم

 هدن دمز الی ازلظدتن ام یساوهرداب تلو د ید لن | هرزوآ مةمنمر امج تربع ۱

 یراسممو تلعحهدامقعو .یراوحوتل دم هدابتدهبو دو لمشم

 یسآرلا طةتسم یدنف | ع حرا دع لص ةن ندهلوطانا ترادص رپ ی دلوالصاح ا

 دادو ظفاح ناعشق × یدنلو الحاهرابد لوا هلن ایمان یماضق هن هدآ نالوا و

 هنامسا لا نوک ی دب نواو لامناو دم هاکرد مرغ ره الابسح اشابتیسح |

 لاعور
 »اس
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 م ق*یدنلزا هداع اهم اقم لوارارکت اغاردا قلا دمعنالو | هدام آ ههحوت هرصم |
 ندنتلود ینلشاب یاس هنرد !هلیروشنم یغاینس هلاځرت مدقمیآیدبقلا
 دف - نکا هدنس هطفاحم نب .دول ناتسااح نانسداپندندالج نالوا رو۵»

 دو ام اش ارادیلسنالوا لوتق هدراوشمط ام دقمو هر اضح اهب هنردا هل دم

 توادروس لاسر اهلومناتساادمشمهرکصندق داروس راسفتسا لاوخ | ض#د
 دادمانکم !شاوا سون ام ندب ابج هن دقن لو * سو ه دنس هدوارا مح ودق ۱

 ین اخس هری و هرکص ندنوک ار بولوازر اف هت اخ تار هلا ند رقم ضعت
 یدلوارومام جد هم | صعق یاسقسا نالوا ادد هدفارطا لوا ورور ميم

 ءامدولاوماندیاالتعا هب کیان !همترهداشاب ییطصهریزو یالمسا نامرمق

 هناوبد تامدح یدععو لحلخادم تسوخو + یراح فامرفهدنیسم

 فامادو تسد بولو ایر اس خدورا لع ترادصردص ندهبناهع بصانمو

 رامعمنالوا لما لوط ب ادص اةددلع انس لاخو ل ع بارا یاج هسول

 بک وک ید ك: واورد رالوا لاد:نیرتزرنو تادح بانتفااقا مساق یاب

 حر ذتو لزع م دةم یآ ییا ا سنو عا ےدنت هب هدمهوکت بولوا طقاسیلاسقا

 لوصولادعب بوناو اچ پیتر هنعبنصءوس دلی السا زق اس» یدیا شو
 * مق« یدلوادازا ندنن عدو دادا د هليا دوع تصخر هد زم هن هدعداس مزا

 رار ةر نکس انج طس نوکس د ی ا٥د هنر دا یراترمضح ناکمدنلد ن اطلس

 تو لگام هدوع فرط هرکصندنراقدزوسراکشودبص .یاشاتیاغنتساو
 تمافا هدهنرداهرخ ال اید اج یف »راد دلوالصار هرات داعسرقم هد !تاودو

 نوا هصاخ حط تره داع ياضتفسرب نیمی یخ یو خمان تب ابر
 نوا هه نامر فهدا قاواراضحا نودواهبا فکر دذ هر هنردا ن الو ناتا ۱

 لاسرا نو دوا هاج زو شو » لاتا هی رشمکح لاما مظعارزو نیغ وارد اض |

 هرول م تم دم دالس ایم لواو لصاو لو اب لو | لزفع لرت مدو علا د مد بریا |
 ناو تلاباام دم هباشارمشیا یدلوا لصاع تال هدوسا امن هبارقن نانا ول لیک
 راصح ناطداص ندنزوب قماغلوالمع هلدارانالوایهارمه توناواناسحا ۱

 توعد هناستسار ناتسآ لزعلادبنیکم تسوکر ارمصا تروصهرذوا ماست مدع
 مهم ما لع یا لیبقت یطاسنم تلود طاس ةبشاح لیا لی جت بل بوناوا
 یداوا مچ i O ت دو مع امت یالتبم هد هل ی دب نیس

 تاودردقحلو اش اطلس یرمشا ععم لار قوا دعو لط راپ دار ام

 کا تک
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 | زایتتتاءارهاش هنخود مش هنرو هظ ف اطلس تانفنلارب لاح اص ری شابتاشاب
 ةداددابر, یهیجوت لابا ساوبس لومام فالخ ہل ساقلا مظعاریز و ندا

 رود نمرو ذح هل !صاوخ نیدعتهرکص نوک نوا بواوا تحاروروضح نمرخ
 فرشوژع ام باشان ناعلسناشح ندقلر ادماس ساو ہن تلاناو فرطرب
 هل هل ام تامدخ بولو نو ذام یخ لس انم ءادااش اید چر ادرتفد مع یداوا
 ماتها دا نشرب ی کر هرژوا هطسو تم تلاحو» ماسقاش اد اص هدست
 ےلقا بولزارییدت تسردا هدناخرومآ نت ناخ یا ارکحد# م ق# یدلدا

 دم ںولوا هغلغ اک هدننامز یارکرداهج یریکاردارب نیغلوا ماظلا لتخم حرف

 ساجر یارکد چر ول شع نکا او ناو تازع کہ فکتعم هد هناطاس هعلق هوم
 تعلح ق اقسالایسح یارکمالسا یره مردار نالوا سونخهدسودر

 * کدنلوالاسراهنفرط یموکحدننم هم ار هغر داو لالچ اوربقوت هليا ناخ
 هاکردمزاع لسو *نیکم هرزوا فاخ تخت عناومدجا نم یب هدعداس مو م ف
 اعرهنردارب قحاو لوصو ةلواتسا-دنرکیغقلا ي ولو انسز یور هاشداب
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 هد E :تربع نو یض هل رفاسودهرقماک سودر ر زج کودتنا

 تشن داد اح دق هاکتفق یرلد رمضح راب یاعر ابرهش م ق # یدلوازک ولج

 یلوطانار ذص صاخ حدق یخ !ندص او خو نیدرتم هب هنز دا نالوا یرادا عم

 ازش حرف یاج لوا نوک یجغزکس بوروب تعزعرابکبس هليا ین نس
 |تعهیزادید ةدهاشمفاکشو داسعلا تاذ مر اتریغ هلبایرادو ی دوجورف
 هداز اعاردم-رییکر وخ اریم م ق + یدلواداش لدو نشوره دد هلرب یراراعش

 كم یو ل تن هزادکس | فرط یلاقثاو لاج ازو ده بونلواریقوت هل تلای ا بلح

 یجاہرادلس بوئلوا لد دمت ہداذغب هفال ال اراد هدنلزنم ی-هرد ارح نیدع ا

 دنسم نیشن عن یم لیا ق اغزو قاذ قاقخسا م ف » یداواانپش کاج اعا نهاربا

 یسردم یر ادرتد نالوا یمن ګوت کم ین پا یو و رد

 ناسا ةر دمو یافوا شدتفن هلولح هلت ترش ابمهداز یدنفا مهارب | حس

 سردمهدهسر دم لوا هل اش تولوا قاطلاٌوالع نور

 لئأت ۱ ی یسمایوتفنالوا

 یاقامف+ یدلوانینارمآ ک نیک تازعن روڪ حافر هخاواحالفوزوف

e EERلبا یملاعایارمس کس ااعالساف 0  

 بولوا هداتفههودنادمق هليا یان قاد از اغا سدردا نکن اشخاوا لت و مارکا
 ص

 هر تمد
 تم
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 ىلج نجرلادمع هداز یحولط نالوالوزعم ندماشنغلوا ملننممظعاریزو
 لالمو نزح هتد رظ خو شرکاتکرح هرشط هنو کوو + لمان هنساضق لون اتسا

ROOهب یدنئادوج هدازر دار یبا مورترادص  
 EN یسضاف هطاع هرکصندنوک سدو پ هدادرارف

o -. 

 حش ذفانلایمالا بسح هدننیعج فرشدلوم بولؤا هداتاب هب یلوطانا |[
 ۱ یناغایرخکک × یدنلوا فد رشت هل ار دص هب ۲ هلجادعام :ترمالسالا

 لوا یصءددلناعا نابضشرادناکر نواا ریزو یا نضاوش نیمعناعا اص

 هدز زکد قا هليا وط اش اد درک نادوبق مف » یداواربرق هلسهده اش م ماتم

 هلی االتعاهم اقم لوا اشابفسزیر ار ےل سو لیدبت هنغاخس سودررار > نکدا
 هطوع مدقم ندزلوالصاو» هب اشار کب یونعم لزع مام بوناوا لت

 ةداور ل ءو لوزعم ندقرف هجو نمزخ الا عر ف ٭یدلوا م دع یابردراوخ

 ی ہرا نه فة رح هم نالوا لوضوه هنس هد ز حر اخ هلی هسردمرهدزرصم

 ررو ییبدلوایرحو بحاسیدمهو ٭ سانا ناضمر یرادکباهز وک

 ندنش دلوا رقوم هل تموکح یژارق لحر طحخو هرم هنساح تمه مظعا

 ارس خد مارل | ادم ءاضق اب فرمت هنهادن !فوزاسات تماوادعام

 د در ط ندقاح .واهلىمات یتلبشاب یو اف اعانیسحناب رک یادنخکپ مف#ىدلروک

 زرنج بونلزاداعصا ههمنر لواهدازاغا نسحهرقیشا یبانروطو #داسعناو

 هندنسم قلادنک هداساا فالش ىلع یشاصت ف هدازاغا نک هدنانشنس
 حاو را کلب بارطضاو لا بار غ هش اتکب ةر ظ خوبش ناگنفیلواهداهتاب

hemeteرشعتور ن د دم هحن م ف# یدلواباجور اعرات  

 ناوىدىلىما ئ ولاا نامر ةاعاقار :وط یش هاب شواپ درک. € نالواهداماهتسامس

 نیما ندنروشور شهر ارش ماعیاخ بودیا تلقث مذق عقر ن دین اطلس ناوبادنلب
 هتشاکن هدا الح یر افو یضام ماع لر الا ید اجقیمراد دلو ارور مص هت راق داوا |

 ندنساسقا قازة نالوا راو مھ لبا قازا ملة در زوا یی دلو! مقر هدونس مد

 اشاپ مالا یمیکیراکب هنک ن متن شا هی مالسا تریغریشعت ب رض
 تامدقمبیترت کرد !مادقا يظعارزو یشانندرطاخ سفر هقاسهدنقح |

 پس فرورتهدیرب هلیواردقم لحالولح مکے بولوارکراک ماده او یس
 هدونغهدنجر یازفا افص هفصر دصو * تداهشفاص فالس نارکم ءرهاظ

 یموهرزو لووعم ندنس هذا نندو م ف# یدلوا تحاروروض>ناوخ | ّ

4o1ي  
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 یءوهدر همت و ی 2۴ تقومورا شدبص كتك ړ زو ندح یعحرت نفهننفبمش* م ف یدنلوا

 N "۱لو ×ز ادم هدر اکر ه ن دیارو دص هدننر ادص نامز لرون يم بول وا

 ییهسودر# یداراهلتتما هبامو نیعدهنمعالم نی دعا یا ندنندہعو

 | .دابفو هنتن ام توناواالش | ندحور ع سیب 6 ںیہ ة5 لوصولا دیو الج او :

 ريزو ها اشاب لا توی  مقیدلوا اب لاخ هععص نر دو ددوحونالوا

 | هلاناج یو دع تقر 8 نکن اکسس بولوا تاداعماءدق هدنرلندر مظعا

 پب هایرعقان ذطرووخ هاب وغ هانکو مرج یب هللا لوس قد ۸اد رم لوا قیجاوا سم

 ناوک اسو راه نادمه د رر هوا هک بفرح دصو خیر دف یدلواتدام2 :

 تمدن هن ندنهتارد نرد بزار وک ازمم هخاواودغ فرش تشک از ۶ رایضم"

 ادساف ضرع تشسعدررم هک ورب ف دنبهدرخ دی يهز ر نکال لومأم یروهظ

 هاک ما باکدرا یالرا یردصدهناوصاتز اکرب د کون ابنا ۱

 ندفج بناح هداشع»* تولوا مانشو د بس م امس ف ده نړتاخ فرط هدا د

 یماشابسودر هی لول بصنم» هی !تانتج او یشاحش ندقلوا باقءرهلنم

 رهط دة اوج هرق ا 1 ی سودزو» ناد "لا عبفواشاب ر کی

 * دب تاط ی افتر نک: ایم هن یار تنش هل یوم

 اهن هر ناز نال وا یمعنو لاله بس دن! یاقشیاضتقاو

 مع فاع ماو ءا دعت بولوا ین اج مھ مارح ل٤ لوا م ةتمرایح × یدلبا

 هیاریب ی دووج و لح :مم لس نا طاس هد از مش هروناو اداری اهد نا یر دلو ام اقا

 ۱3 امدانرادرا نا تن بام ر طاح یا ا اةضور بولر ادو شرار اک سم

 طصو ر ا ا اک رد لن اش ادوصتقم ۰ ق + یدلوا

 | اف قاعتوبادسا هلوتةهربزو درج نکن اروم ۰م اعها لاکه دن يما هن زخ

 ۱ تائا بولا ناهج ناهابارتندرمهو × ر تم هبا لرع ضرغاو دیدباراو

 ۱ رادمق * یدلرا ب۶ نعیابشک: نابداتندرح فرط بولر اروم هلا نسوا

 | دبل 2 هرصم نیذلیوا لوتقمریزو ریکفرطاغا لبنس هجاوخ یماغاهداعسلا
 | هلیا لزهب هیثر لوااغا دالا دبع یبماغا یارم-یکم او »رو مام لغ لوا تعز ع
 ۱ اار د اقلادمء نوناوا اقباهدنهاقماعا لمنسو که دزور نکدا شافارورمسه
 اشا ی چر زور فض قم یداو رو دص یر فام رخ یاو ال اعمصم
 : یم کج رکیراید نیخلوارطاخ_هدرزا ند ذس هلطا عم طب بوراو هلن مظعاریزو

 تعا تدارا هب یهاشداب شا کربن م یف (یدنارادرط نده اجوزع ءاکرد هلن
 ج

 ٭ یزو ا ا
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mnو در  es0 و بوم سو ویو  
 فورورمم مراب دنت دتا رادم تلود اب نیش هکر TIES ت لا نراراکشو آ

 نصر دیک كرا دنات رام هک ره هت کش ابو هتسد تسددول نوح ۱

 بوشدریایک لجا یضاقتمع غی ئان یخ اتسد هدنسوسراچاشان هحاوخ |
 دل ادنتشدر هه مت نو مور ونک نا نزن الات ی

 هدننرقون اف یهراب لر دنا ناکم لد دہ همت يه پاور, یدنسرا هقلارداقلا |

 م ق ٭ ی دلو ان هزر ز نیفد هلیا لع دو لد تولوا لصاو هنس هبرت کودتا | ۱

 ناطاسنالوا ماشمالسااراد فاع هلیا يمادشکرابجوب اف یرتک لاکو ماش
 التعا هب ياق اف ی ا ف اش :نامنکب وناوا لاسرا هباش اب دمش ءداز

 توعدهنارساغا یتادخک یرهح مکن نیئاشملا نی بش لوا نام « یدلبا
۱ 
 تمعذ هر اسدد اهن دب لوا« یداوا لعءوسیهرو لح اد الحروهقم توالوا ۱

 فرطدو دعهاندو هنو سان> ان لو اه دن کا٤ تس د نی خاو ا س صا ی نددالوا |

 یودح نالوا زرفم ندهناطاس هنارخ دودحمان دورو طو.ضم ندریه

 ۶12: یب یصنم یدئنفا ی مالس الا حیش « یداوا طول هلی لص الو ال ایف اک

 هداز هحاوخ نولرا لصاو هع رک بر مع تجر ےظع هاج وب لصفنم نداد ِ

 مارت الا مزال اتما نالوا ثو نا رامارکدحو بایدنقا دج دیصتونا
 تاو درد لحار ٣ا یط دم مانع ارزو ۲ ۸ف *یدنلر | مارک هلی اهممالس ا تحشم

 بدتر یالآ ےظع هدلومناتساو رادکسا ہدلوصو موب برلوا لصاو هلاوت
  یدناوا سهرتور ندا دیدار هددالبفار طا هليا بىر قتونو

 ةه رغروصز عاجلوا رر ررر دقت د عد نما ۰ ٤ هنسل مر ءرغ ف

 کودتا :ارابتخال» مدد لولسم هدهضام ننس دید ی طض تال دمت تب تر

 دادم تعاضاو هماخ باعتابولوا کر زلد الام ما رلاتمسن هسرداور اصتخا

 هدنرابتعارظاراکز ور نادنثوهنک_ازغروک دن یربغ ندداوسرینکتو
 «ارتو تاپ ۱ لا هاو فادا تب اعرو عندو نیکو نرو شفخ داتعم فالح

 هصور هخد!نفدالوا یلاخ ندتارع عو بناحو موسر تاج تاعام

 روذ«م + یدلوار امتحافرط ق رار هندس وز لواز ادق#ر زار الا

 اب اوا هنوهیروم الا ع a تژلوارومام هل.ص السا قازاامدعهراد

 و ااغ یل اغا هک اش ان نیسح نالواس ۲ اویا

 رزو نولو ااسرف نیہح ههاکرد لا ًالووسم# ییا اوارو-۰ندل اءور

 داهدا ن دمه اشد برون ارطت لات دا دم هطظف اع ن وک لوانامه هلن طنعا
1 



 تنح مغالیا لا دولا ترسح هاکن ندقارا هتلودتممذ یاری اسنفلوا
 هدننک نیک ی دنا سک هنترانا یدلمرح مادخادعامندل اع اخ نامرح

 ردو قافتالا هرات مضح قاق اناعا نیرقمو نطاوخ نالوا ین تضرف |
 رک ام قو نو دنا م دق عضو هنسیداو دصتءوس هب ها تاو د مانعا

 هدناوبد رخا هکهرزوا ری داود ردشا قنامرف حطم ییاغا نیس یسادنخک
 اشابرادملسو دم ماتهاداهت شیب هتسیداو تکرح هنابدا یی ناش اتک ها ط

 نود مادقاو ییسهداعداودرط ندهاحو تاالح هاکرد یلرد یانقر راسو

 | ة5 داد ناو لالقتسارتس لوالاق اکرسدندیرزو ناباداسفوتف اا
 تما اور رشت نیراریعض معهریصم تداهررسوا د هلواروضحو باوخ قرغتسم

 ماساذکناو اقدصنا كئذلقدت ءزاب دت ار وشت نرااعدم هل ازوردهاش

 اشابناشمهدایرد بنقاط نامرفرودصق ماتم نون کیک انددوهمه |

 كناو یاتعوءذشا اوما دقمر,ند هيلع تنطاس فر بولوارضا هنکشوک

 یکاتسهدناب لَءا سح هاکمادفوقومهر کصندنادح ی نامان ۳۹

 نزتوتارهرونضمم یرو هقمیاشاندوازم یا یدلزارداص ام نامرفهب ی اب

 ارم دبو دنا لاةغا ی رلکو مولا ع یخ اوتصلامقاهتشکرب وا لخاد
 یداوارارذ یداژءداهناب هو عش فوراوس هراوهر بسا نالو ارن اح هدوب اف
 ییسهزاورد ندنارطضا تريح لاک یحاوا لصاو هنا ارد یآتاتشولع
 نکا یدلنادح یرتشوک همامق هد هلت امو هلماقم ماتم هیتمعزودس

 مال دداا نیک ا یش اک ندماذقا هداستهرکون یشاوحو تاقلدتم
 هلي اناج بودو هب ارم ھر ح ما هلا تروص هنارکنتم تردا راتسدو
 یرارف راک زور رثکرب .لوا» یدادادوحو یاقلاهحراخ قرطندهشوکرب

 |باومالام طالتشاطلس بضع هج قحاوا لصاو .هن یرابرهش فا حک

 ۳9۳ یا یکرب رحوم یاردنوحمایرک هار دس نادت اتسنهورکن نفلوا
 | اقا کریو هته رزو × یدیاراث اٌهطاحا یفارطاراداماریاد بوتآ

 ۱ از ینانلوب رضاح هدا ع لرا نح ےاوا طق اس یر اد ید

 ۳ ۳ كفر ونک هناکم نالوا صوص + هان بورد ۱

 طس بات ںا٭ تو دیا مالاو هودا دق هتسب ایریزو ییوصو مادوهنادبیترت

  E REدوعودمول هنساحز ف امرهفرهخ هراء طا هللا ںاوصو ۱

 اتفرکی ہرا لود هنماد اخ یادوس لوا تن باع هرشاشاح
۷ 

 رایسو
1 

 " نا



 را یز ند یرلرا دلم دهم قدوم هدنسهرت دا ناسا یر ادج پراوا 8

 نالوا یسیکبیلکی لبا مور هدتمذخ لناقم بولوامشاسیم هرب رت تاب 9
 ت راد ن ا نطو وتعلن اشا داق و

1۱۹۷ 

Êیکارب بولوا ززعم یا برقت لاکدزرطم هلر ترازو زاړط ی رابتعا  
 هک ان لاوشق « یدلوارادمهروهجبر وهادقع ول ورا دمو رکص ندن ی ۱

 لان« یداوا رهلنمهیانر اع دو ردصع هریخ لا هن قال هتاودونید | یاذهدنامزز ۲ بولواراوازمسهفیلعل فرمت ل وایدادعتسا بز ماچ تماق
 مدعلاخ ءدابتفا هل لچا مص مص.دا یهنابطلس هدازهش لایمقارزع نشك

 هدنلبا مور هرزوارزو رید لب ندتهجح یشیداوا نارقالا ییافهد او دعو لط

 نوعا N هعفر عفرو × هاحو بصنم درتراشحا فی رداد ندلارعم

 ۱ تاودو تحج هدعاسم هداوصو مر نودا هاش با و هاشداب هاکرد مع

 نانکتیاکشو لام ور هتنطا سرر رس ها هر, ترض ج نایرقم صمت مهو |
 ES عج لو E قی ناطلم ترض ح ا

 اسا نیار
 یانالوم ی هملقن هارو هماشعلد الد × یدلر وب نع هب وستهدنوامه

 رنا ټا نتیذتءار» هلالو کبادحاج مخ بودیااعدمی یوم |
 نابل لاماقص ,لارتعفص یودیارود ندنیهمت یمقلواروتس هیاوفع ۱ نماد اب .یتیداوا یکی ےہ اھ الوات سا لوا «یداوا لات فا
 یرارغ ارس ناطاس .یزابنو عرضت ريزو نال سرج ها بق ال ادل

 ۲ مادقا هما دعا ی ماقنناریش بویر ت ندتعزع یاضما| ۰

 ,ادو »لر هلیا یا لآ موراعانابعع
 و دززا اود لوصولادعب س و وا JL ۳ رارا دج و5 ۰

 | نيام سرا هانی تم «م قاب ۱ قو تیام
 | نکیا یراچ هدیناشک تام محامو عزا نم تین امرفو مح بولو لابا 0 هغ رم هی ل ايتار رعد نسم مع اریزوورب, ندالو| یه نو يه سوم

 مارا یندنفیدلوا .دساک اعون یرابیتع ارز یا یریه انا تسوبرا دعس |[
 رلنذ شاومو فاد رب یده یس نعال اشابراهلاودو هدارادیمو هتواشاب ح ییایصمرا دحسن وعلا دس اف صرغ تی٤ درج هکنوج *یدلیلوا روضحو 0
 ۱ ۰ تاود بزارا فرز رطاج 7 اءدرامس کن ابرو : لاح ایر مش تطاع 0
i 

 | مرم یم رات همدا حیافرب ینییدلا فر هنا اجرو را ەي هعساوا
| me e r n + ۳ م [ یخ حمو دے ا 
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 ارزو لی هاتف ف - روما سعباضاب راقفلاو دلورعم ندنعاغس دوص

 ندمنالابعور هناسشا اود ناتسآلاخ یشان ندلوا نیکمهو ندملتعا

 یملعاریزو کو دتنا را یف لام ترض هدنفارطا ہن وق نولو ا هرزواینانح

 ه یدلد ازا نایاب نتلبا سریقوزاب نی هور دخ نانا بور شؤد هنار ظطابالخ

 هدایرفیب هر زج لوا هليا مدآردق لس لف اغ ندنعشدرکم لد هداس یاشاب
 هعالق هرزوا .عایطم ناهج نامرف نیالوا دراوامدقم لحدبا مدة عضو

 څخ دا شاب لاس نادوبق*یدارتسوک عاما تروص ندلیولوخد تصخر

 را یاماها هسوغام هلا نیارفرفظ نایتسذفاسنلایهالابسح

 بودارارتعا مادةهداتخا یراعنلاوذ هراجب هلا هسوترعدمعاومو »*زارف

 لذب نوک یکیاو» ناکبمنیهتهدنسیک لدیرزوالع |لاصیا هبامتاوذرد ا
 صاوخ هدنلاث موبنکد آش !نانمطاناوب | نیشار دص لرب شزاون فونص

 هعاطءاهج مکح نالوادراو هی دباقانامعشداهن دبدالح اغو نفد اتساندریزو
 یدسحو» رادتفادتل هاجر-منام یا بوشلوااقسا تدا تدرش اعانت

لو الا ىداج ق یانلوا زا نمرات رک ےک
 نت هکردعوحهه ندد اوز هاش ى

 دم«

 هدف دعا نیبعتناکم هددلهشوک بونلوا نیکتو هشت هاش ۱

 ین دوحو كلف نوخ ناف و جازما هدن رب بویلشاب 4لو اناوزن اا. راوف

 دودو شنارن نرات ورد لساحر ادخ یبهدهاشم لام ت هرم« لاحوت او» دو

 بودناد وع هنامشا تلود ناس مدقمیآ جوااش اب دجشیزوارید اع یدلرا

 ماش 2 هتف اش تمذخ هلی دص وم انعقد ن نکد اش سم ها تحارتسا ساعت ته

 نادویف هرکصندک دتا رارفهداردرذق یو تعاسنوا راقغلاود

 نادوبف بجر ف« یدلوا ود ندیه انشد ا تان طظزا رها ظورومآم یا |

 ندرانفکراندلحاوسور اکو تش کسه دانر دیو ر هدابز از ند یآ آقیلاایشاب
Ê 

 هنتر اط یکی او نر, ن ادار بودنا راز او دنزکران 2 هتخوس نیکی مت

 هر هناک ام یانا دبع شاو لصاو نهرب تم تاو درد ناتار دقن کف

 ءدنرزوا یزو اوج معاش ناشم ادو لحاس نابعش ی« یدلوا لان

 ا دنسادز ر ظو عو م حرطدنتام فماکتمزت نالوار داص یلاع نام ف ها

 خرطرظانر ھ منی اننشور ثعاد پولو مانتا نیرقءدنم اشیا تل اهرزوآ

 هدبهاشوا امت لب ات تام لرب یهلا الا نم ق یداوا ا

 ,ههاحاعا يابا هرزوا یماضتتا رب ز دد تاصا :

 ۴. یرامسعا . : ۱ 1
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 بورس وک لاثما تروصالح هءفد ول اشا نیس + یدناوااضماهس لوا

 رادصا فام هراد هت رخ هک بافتن ارز هدو دراو هن سارک ساو س

 ةنلاح لالسش یلوا نزار هنماوخ هتک هش هززو ا ق اساس نامرناشلوا
 * ف اق اع لرت تحوه هو دنک تکرح هنارو مو هب اتسمه دمزر مز توئود

 اشا حوصا هرکساد هنت ول یدلوا فا شرب و تعره ثعاب هنر کسعو

 هنا هاوخ دادرا جانو هبنتم ندنفر دلو اکر یش هو دن کک ارزو خدهداز

 لذیومحاسع مشت هیاناعرهدلزانم بولوا هج وتم هناتشآتاود هناتسآ |

 هتشکک ینحاو ادراو هرزو مع دراب مانی ون ید سا عطر

 نااح نیمح تمانک ی لوا بولوا رودص تناعا لانزا ثشدنووروعشهار

 هرزوا ین اطلس ر دقلا لاج نامرفنیک | ناطلسلا ىلع حورن تمخرادغاد
 دیسد فاش ابد یدک نیهتمرلمکی ر کد نوعادص نادت ی:رط

 نکا«یدلبا لاجتسا 7 ۷7 نودنا نیکعهدنرکسعرمس

 درمکنزا بوبا واک نک چا کر از ادا: کنه لاس لوا

 لصاو هم دعراید هليا ته لر یرتک | لهونناهوهرک نالوا لماقمهدن رة

 یمهبدناریس هدنسلاوح لروُغا:برف هرادکساهد مصع تفوم>ا مع یو

 اعون یھ اوب حضووا هکنوح لوالا عدرهش طساواق#+یدلوا لزات لګ مان

 یهلاططبحوتسم هک یهاشداب یاضر فالخ تولوابدار دو طحراخ

 نکا نک لا رامرات هدلجرب یرادرسورکسع ن دیارا ذکهراذکسایدیا

 و ٭ رارف هارمرع راک nif باعا یب رها ىلع رک: دزورآ

 یلدا مور تدفاع تماحو هح الم یف هليا مدار ټنو او عزا نداحاوس

 هل ترشامم یاد یعاتسول هنردا هدا ال لوا نا توداراذک هند اح

 رار و تا تارب هنلغوا» یدلوآ رییس معا وک کو دور

 یدلوایراعندنامح ماج دلمتمرح یتآوا داف داوه رخ لی لع یردارب
 رکشلد دنزک كم :عع رب اشابمالسا هقک ناریهیم تالدا دنس هلن ام قازا

 یهاکرارق یماءقشا قارقندبا ترا نلحا اوسزکد هرذالد هلن انار کالا |

 ۹ ا برض ی راراصح ما هحاشمو نامرک سکزجو ما کن نالوا وا

 ۱ ییزپسا ناباس* ر دق ب ش دو قا رتسااموع یسلابها هر دید تر ایه

 ۰ ٩۱

۱ 
۱ 

 حوص)ند هءلع تنطلس فرط ی حاود
 مکحواضرا هلی لقت هساوسهدازاشاب

۱ 

 م فى وار اکاورغاصار لاو شه ترم یرثا تعجب بش نیت یالطا

 سر



1۱ 
 د یس سس

 رهقرهظم یراناسمکودتاداتعارهش نالوضتلاوت بولوا روم شنا
 فیدنفا ناسعش لوزعم ندرصمواشاب بوبا ندارزوو + لاتسا کجا

 سا دقع تاعف الاب هد هسور رو ذع هرو مالا یاو څ نرراشتفم» یدلب !لاسرا
 عادم هصن نوران دیا ماه ادع اسریعشت هدنربخ لګ رد مده بو دیا سیتفت

 رادقم ررب + راد در دنزوک هناوت ادغلد ناوبد هل االد دند یارتفو یاملصوالعو

 هنزانظو بونلوا قالطا راهانک ی لوا هلی ماع موس ےہ ہرکص ندلاعوک
 دوصتمندنفرط دیدح اشههاکتسد مح ام هاکر د»# یدلرنو تصخر هت برع

 مظعاریزو نامش ق * ی او اازعا نیر قهر هیلع تفط اوج بوک من | مانناخ
 هب هدسر, بونلوا مقر اشا شوانسنادو-قهرزوآ مه مرید دت کودتا هطحالم
 هلواح بصنم د ځکه لابد« ی دنا شما غلو | نص هنسکرخ |همانقم لوا بدرق
 رار دزار ماند اعوف ندنغددغلوا فرش هلن اونع ترازو نکل بولو الو صوم

 فکتعم لیا یراص اش دعاقت اشاد دوج هداز هلافح لاو ف × یدلوا فرخت و

 نالوا هنمان تب الوررګ#م فی داوا انة نادک اشنیجنماد نکی ااورناےنک

 یسهبهوکنراوطا بولواراتفرکه نماد ماع موجه یمیض ات نخ تکلع بز
 ناطاسهدارمش تنطلس ضابر تاداش لک مف ٭ یدلد اافتسا ییسارخ |

 || سینا هاش ها یذ ق یدلوا نادنخو هتفک هد اکمال اعا ناتسوب دجا ۱

 لام ندا درع هنمن اج لتس تولومارلایضعف هما ماركا ورید وت ناخ دوصعم

 ههوظ:متدزوسزدا ی ناطلس هدازهش تلود تویوتا یدلدارودص

 لزع همدص اشا ییطصم رے مظف اع هنسلمرح هرغ ق*یدلوادوحو

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

 سهم اشا دوصقم ژکرابد لاو تونلوا لزق ندتعفرر زغ ردص ها

 نالوا یظفاح بلح رفصق»یدناوا لسعتو مارک اهلی لب دمت هنتهوکحم
 تکرح هرژواتفع لاک هدنهاکتموکح اشابنس>یزوهداز اشانحوصت

 [ لاومودناران ٌهتخوس مظعارزو نبیل واراد هدهیسلا کولسنسح بودنا
 هنونامهباکر نوعا نیغ تسکش یضرعوتسب فزدق مصدبولوا
 لطظنح تب رشه دن دمز ۲ یدوب نعیاشارو ما دقا هاتف ا نوک نوک مدت

 رد شاهدنالخ بصنم هیج وت کوچ« یدلب ماکت یا لزرع تمیط
 ندلاعهنا لاک ی دنا شمالوا لاحهند یا ازونه نونلاقوشر شورغ ۱

 تروض هدن ما لوا هناستم لناغا شواسس یارو ارم نالوا لث ۱
 لوصو هلو تاتا بودارارف هار هةر دن یرات بشل دم نیک ریس وکم لسد |
 gm ا

 یعلو
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 ن روک NTE EET ENN یضاستس هنرداود ان دیدالد |
 رود بدنه رب ءادهرکصندق دلوار این هسا یالب دم هد هلق اوسط

 نامرف م فی دلو ارور م هنخی داوا صالخ ندرعب آو بش لان تنح هجو نمو

 يفرط فوك درد ڼو لرف ص هام لا خش ا ټن وم لایسوب يهاشمگروشکن ار

 يدب زر مان ۳ ریهسابع هدنابز کس يدبپودبا لعوغوط كيرح هبدعراند

 يرارهش مایه ادبعت لاکر خالا عبرق»+یداوا محواراذ ټن نیش جد نھ

 رپصراوتساان س اسا سار دنا ثعاهراکز ور همنر افک ن الو !هدنس هلنفاحم قازا

 جان لکندنف رطمطعاریزو نغلو رایشتنایرامجایرارارف بولو ازارفو

 ربا قشم دع» بوناوا لاسرا اعابحر نالوامادخن صخا لاعتسالا

 ناممآ ویو لاق رابارخ هناخ لواو »ل اعور هنهاکتسد تفز هاکر درکد ادرواد

 هدناریزح لصف م ف ٭ یدتک ب ولقد هرکص ندکد نبا بارت یورو د نکا یجورع

 لثمهاک انندهوک فرط هنسیداووص لو کا شعلادس لبا ناراب دنا

 دو دعم عجب ندمدآ یو مودوم هينا صحا بو دنادورو ےظع لہسدو ھھھ ان

 فایردیور الابو دنلرراصشاکودتیا الا هار د ندغاط ید *ی دلوا مو دعم

 راد ek - ترسعه دتکرح هب شب بک اصل د هرهظ تقو نور دباو د هلان اک

 باشخ ایکو دن احا !حارخا لحاسحاوما یروخ هلسادع ام ندب دکن وکد قآ

 اک لاب هیات یطو ندر بناج اشا درا درس »ی دیا باسح راد یراخ
 هرزوا ا لاکو در ی هضف لخ اد عزان مف بوراو ندر یرط

 دوعلاد هب بولوا نیعت نیظفتسمو رادزد هرکصندنراک دت اریمعت

 هلپاقفوت هدنتلابا یزوانالوا قرازو صاوخ ٌهمضاشاب دجشرکسع مس |
 بز دا تادح او نر چوکات اج «درهش سفت یمر E ×ىدلوارومام

 لوزعم ندلح × یدراردیاض رعت نانا فک ل سالب م اخ عمط ماکجوءاضق

 هند تربع یاضتعم قحا وا یاف هب سورن یدنوادوعتم هدارهحاوخ

 نالوا تشمآجرششودس هدم السا دهعبونلوا یخار هرکنم عضووت هرزوا ۱

 هار هل وٺ دع امالعاهبیلاع هاکردیلاح حدا و نیک الی نت ی هسینکرب ۱ ۰

 هر بورا تریعر خول بوتلوا لمل ڏن هلال کتو لزعنوج اکو دتد امادقا
 لبا ترس دصق خد یه دغ سینک وا قاب یاخرہش نوک یددلوالصاو اإ

 ماد مای« ما داد ور یر امم عرش مکس اوتادی
 تخ و هرزواربجشو نعرفت نالوا یتا اضتقم ق ڪلو ارزو ع وسم سیانک

 سس ۳

 طاق ۲
MY La RET ۳ of 
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 مق*یدنلوا لازا هنرانطو هلکنارار س خرم فو سلا تش نالوا سوم
 روصق هد ناس هعلقةمهمر وماهاتس نارس نالوارومآمهنص السا قازا

 بوط برض قجورو للتو * باوخوروضح الت برقهآ حوا بوج ا
 خر دق یخ تلعب تدازا نکآرلشغ!بارت یوردنکنا البا توکهعاق

 یدلوا ررتهدوع رفطهرام تسد تک ارح مرخ :][ تو یرخسنو

 کلم بودیادوعاضیمه ندنرفسقازا یارگردا هبعرق ناخ بجر ق ||
 لولح لجا ةمواعم تدم هدخدلود لوضو هماقم:مانیارسهحعا نالوا

 یر ےک نامش یف *یداروک اس هيارگدجش یردارب لوا بصنم بودی
 تام دص بولواادىسشت آر ها ظبسیبهدنسهناخراکت ورا نالواهدننادىج

 هدزاراوبدو ماد نا یر شم هعفر هش هت دیعبو برق هدخارطا هلیارانرا ع
 دادتما فان باس تلعب ٹدازام فب یدلوا ماو درش راماج نالوا

 یرایرعس یاعدوبش منزابننخلوا قلعه فاعگ نوزفازور تاود

 هدهعلاس تعاس هدهترع كلام شنالواردشلالمل ناشر بولو ا نانا

 او باخ دیوار یرایز تنی اصل اھ رو ووتم داش

 راد ناکس یراموزل تنجم مودق ةدزم هبایاوا دوهش حاس ةدنهارغو

 × ن دھار | بلص د یدلکر درون × یدلد انام داو ترم سم نیعلارب رقیور

 ٭ناکس عجب لبس هناپتنابص ندنارکدادس روج یاناعر هدنغافس د
 نسحو تلاتسا هناد قش مان دو غوا یهنقندنا نا بصعیذاو یون اکو

 هل واشاو تمه هدنرازابربس هبفوصابا بولوا ریس مادةداتفا هایت

 | تبانعو نوع یراتزرضح راو نودرکرابرهش لاوشق *یدلوا بواصم

 تودبا رادرس فاشابدج هداز ناطلسو راهظتساهراکد رورن ترد

 ندرعح بناحورپ فرو لاتو رح تازدا ةن نوعا یهالخسا قازا

 | لاسخاو تنطاسناکرادناترهوک هدعلا یدیفراد در هوس لاسرارئار فطر کسع

 | لالجو ها :یارآریرمش تزلوا دوهش مسخارویز نایلس ناطلس هدازهش

 ه؟هنسل مرح قف+ یدادارو ر رول نم قهر هنس هسا رلد روح

 یل امور ندد ول امدقم هک اشا ییطصدر دیس نالوا اخ دارم تاودبلاع

 سو × لب دین هنعاښخسر اوشمط ید ندنارېشادعربوناوا كيرح هنتلاا
 لال ذو تن اها همترم حوا هلی ا لد وضو لةن هاندا ندالعاهرکص نرلاوز یل اقا

 براو ارم هناتطخ (مخآ بند تل
 ددال
 4 ےک

 3 : ال بند دوو )ی دیاشفلوا

 K1 ت جک
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 || د عمو یدنفا دممسو | بولرار اوج مکحریث ات ی الب یال یم ځد یدنفا هداز |[
 هطاع مراد دلوا ناولد ناونا نیشتشااب راج هدواعل ا قد راد یدنفادجا

 ارزو هداعلابسح بولوا ادب شتا هکر مدن رق یموبق یکروک هدنحبواخ |
 مدق عضو معارزو لالج او ددا هاب نکمآهرز وا لافتشا هتسافطا یرعکو ||

 شکه ناز هلا شتا ت داصا تورا لوراوککا نالواهدننزخم ناکدکودتدا ||
 ةداتفار دق یے واو بات یب هلرب توراب هل عش باتریث ات بانج اعیاشاب بولوا |[

 هداز دچاالمم دعاة من دمور تر ادص ه « هنسا مر ق *یدلوا یر ا رت سو

 هل باف رغ هر لحا حالع ی ءاد جاوم ام داصت یدو جو یک ی دنفاوب ٤

 ی اسوا هدناخ دارم تنطاس دوعرخ اوا × یدلو | یهانتمان تجر بایرعقان
 اشا دجمداز نا طل ساشا ییطصم ندا التعا هنسالاو هر ترازو ندقلشاب

 نالواسودحهدناهدقدارغوا هنودر بوادروک .N هر

 یدلدا سویام ندضالخ دیماهخدغد یمالابنح یارک نیهاش
 نقسم نوک جاکر یا بکو که یا زود نب لامتا؛دعاسم ىلزالا ىذا ف |

 تام تانشو یاسیع نالوا یارشا تاتفاهدنرش ح رب بولژاریسلا

 هدزکدهرق اشاننتسح نادو مف # یدلوا ی احا یالد ی التم فای

 ندتلو درد هلت رطو ورو مام هلم هنا یزو نکن اهرزوا تمدخ هل اغتوط ||
 هر هرقه دنس هلکسا هنراو هلی مد امد هآر هبرکو عو تن هنوکرازه بولوارود

 | نیطالسهکس مق»«یداواهدادر ارق هدنماقم لبا اغا شو اسر ادل سو هداه اب[
 دمج نیزم هلیایرابرهش انما بولوا لاطبا بیچ ۀتخادنا نیشیپ |

 ریخز هتسایو تشد ناضمر ف *یدلد الام ال امیرازابورپش هخادندحو |

 یلغوا حاتفریه نالواراتفرک هیالبدن هدنراصح یلدا مور × بولواریدقت | |
 ها یذی» یدنلوا قالطاندنامح دءةقافا ناطلسنامرن بسحرب 1

 بولوا رکسغرس ندر فرط نو |یص الت شا قازا اشا نہج یزوا ظفاح |
 هو هنسل مر يران دار وهام هليا ماها همانا تم ذخ لوا د ناذوبقو ناخ |

 نوع فور فا تحار  ساسادریشتو نوب ابهسواج هینرت تدنفرط مگ هاش

 هاش دابهاکر د لا وزو مودق یمن مان ناخ مه رب اهلا نوک انوک ی انا دھو فت ۱
 | لو الا مسر ق یدلوا یهابمو يتبم هی یهاشنهش تافتلا بو دیا مورروک |

 رغو اهنوکریما هلساحر تكنااسلاغو» مارک هلیا شزاوئو فونص یسی2: ام

 هد هلق یدیو لاسراهننناج لش م مهتلارک اش مج هاشدصاف بوئلوا مادعا
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 یلابمت هّللاهجر در شابا تفرعملع باصت باسنکا ندهداصسلاراد
| ۱ 

 ناخ مهاربا نا تتطاسدهع عد اتو لصوت

aیه ا اجر لع الان اسرع تزعل ا بر تر فح تاعى تدارام  

O ONEها واى ندنرادو پې دوحو  

 ندمه> یرلهدروس فا نیزک داره شرب رولوانشناج ندداحاد الوا

 هدوسآ نوح آی همالوا متسفاشعتالمحا ا همش لسدو

 یرلرتخ اده درت هکر دار نالوااوزناو تلرع ءا ؟یقمادخ ن وص نمالاراد لاح
۳9 

 بولوا رمسقا ور مس شاع هبا ریو راصح الاب یر مطح ع هاربا ناطاس |

 یرامارک.بمارهوکو رثژ بژرپ مهردورا ت دیور هلی ایرا منا مسار ویز

 زاورب دنلب :زاسمش * ی دلوارر دلا ر د لاع تھجراج ءاطخهاو هاو هنسلا یا

 یاعرداریو * راخداومج یراع ناخدایم ناطاس موحسه یزارفارمس

 رابرهشرب یه صرمشع_هکه اور ست ہل زن یراکو داراست اهم ژارادقم
 راک زورناسروت میاتو نفیدلو ایرادتقاو کو و ۰ زا

 سراج طع هرزوا سونام مسرندهتفرکرب ورام ەچ ارامخا دن رج تن

 ندنرارزوا ناخد ا مح تساس مجد اسبوئلزا ماست هنب ادصا ےھت اهحو لغ

 فدرشت# یدع ارو دص عصور بدا لع ندروصنمرکسع س انجان الوارود

 اتشتدش مسوم تولوا تلتهدن الوک ام عاونا هدنراق دلواتنطاسرم مسزاس |

 هیایرات اکریلا ضیاق تاذتنیم نکدا باسکریاخز لکه ابرد نیخلوا
 هاوخ له دنن امزروففمهاشد اب × یدلوا لو خم هتجر تجزو لددتمهب اخر الغ ۱

 ا۶: مز تداعر هننقم هدعاف نالوار روھ هلق وس رلذدد هب وک ناک تشطلاس

 قلوا ی یمهداز ندندهع ی)زوامف تشمدادحااعد عفانم بالیکساو 1

 هنوز عه هرزوا ن رب د ن نيءاوارداص یرلناعد الا ةە نامر نوعا

 بارضاو قلف یا ندا تاو یسدکننو + % نیمعن قلهدراو هفطو

 تحت اۋ یرلمارک او شزاوت زکر نالوادمالع العبوتلواتکست یرلنورد ۱ ۱

 هلی دون هلظف اش تمذخ اشابر دملس وب یدلوایرا همان تنلطلب ران تاشکلآ

 اک خار تژلوارورشم هل | یصن مىن ادوبفاشابنسشحورومام

 هنتموکح نیدود ایا شاپ د یسومو لىدىت هلن ی د امور اشاب رار ےس

 یوچ نرقدراوخ قم شیرودوخ یابی دعا )یا الو اا
 و
 "مدار ۱ ۱ e سنج تم تموج ا د
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 هلد | نارکهحوت مت امونومشلاعیارمننحصو * نازخ الرب هنوکمه هیاانف ||
 هقفد نرد« فلاویعدراو همس هنساق + یداوانازرح الا تسمابا هحن

 دش کش مث لوصا نوک نکیاضتایدنکهحیدنآ ک» اکح لدن دنا |
 یوسروح عمط حالص+نوط الفایانتفرورفرخ یالب «لصاسنحز یرخم

 دا اورو ةه هاش داب شخ نوا لعوب تسدرد هد دنا »دامن یورداسف

 ناک انتکبرهر کل وا ںؤناز ا لقنەنراوج یروترپ رديه یز دماحاربثک

 ۱ یداواناپث هدک انرطعلاخ نمک ناکما
 + نگتدم + تئطلس تده * قسواح . + فشندالو ا #

 هتف هنس هيس هل تس

۳۹ ۱۷ Ke IR 
 محراتا ادعام ندنراد داوا اد تلد ناکحرالافصر ناشددج

 بواکء دوجو یرهدارهش ددعتم ردشمالوادعاسم یژریزعرع هنساش

 ما طع یارزوراد دنا مدع؛راووک نیش باوخ لهم هدتماو هط نس یم هلجب

  4هاش اد لمل × اشایدجاظفاح * شاید سکرح * نهان یک
 هنس ق تام من ,همسقتام هنسفلدَ

٤ TF۳۹ ۳۹  

 « » لوعاشابدج # اشا بجر +4 اشابدج انفاس % تاماشابورسخ %

 تق: هنسقلتف اقا هنسناو

e ۱ E5  

 و اشا یا چ ن( تاماشا راتب ا ا: تاما
 همسش هټښ

E۸ N 

 ۲ مالسا باشم
 یددقانیسح # تامیدنفای و ٭ تام یدنفادعس| *لرعی دا ی

 هند ق ا ۱۳ هن 1

Fee۱۰-۳ ۱۰۶ ۱۰۳  

 یراردارب هدنتنطاس مانا یرادحامدلاو تدمر دف هنس حب وا یکداا مدر قد ۱

 تعارف ند دن ارع هحاوخهر زوا تكر سش هلیادجم ناطاسو ناععنابطاس

 نااغا صس د کص ندنراقدروس تلحر یررهکح یاع رذپ تودیا
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 بولوانوذآمهءوحر ند یلوق دج مع هاش ن اسر همان ن ام عش ف + یدلب ارارق

 مک یتسان هن ابلاغ لص مدنءارزو » مقیدلد ار ذکهرادکسا هرزوا نوب امهردا

 یکم غ اضم نعد بودیآ تعزعم دق هل اعور ۳1۳ تاودردهرکصندکد تا

 | نالا ندناورامدقم «دتماناتهاغاردق یآموا هدرکب راند رلسناضتقا
 یدلکی  ارارکت ندهاش نو الاصراهرادرس یی رب اسوادنفک ر اةفلاوذ
 نالوا زوال او لت اکت هد هماع نهاوا لاتماهراومههدلال> لوا هَ

 هیژورپد دن نسح ماد نر دلاداعڑیم یراکح ک احو یلع درک ڈا تریشع کاح
 ۱ رومعم دح ممرادرس# یدلواهدممر ندید حرا یرلحور عض ب ولو اهداف

 الزان ا مطق دهد تولو اروم ام لباد وع هرکص ن دک د ربو ماطت همت مغ لاک هرو ما
لوا لب ات هلالحاسومشماد فرش

سر ده ناضمر# | ۱ ف ید
 ادن هر دچا 

 | نوزع ندرمشکم ینهولحهدکدننا ناف لاعدلرت امدقم یدنفاقارعش

 كومناتساءاضق ۳ یاس هددمعس دع نولدرویت قاژزا هبیددفا یحرلادمع

 اگر اکهدرورسمرل لوا نیک را یراز یش یر بناب لس هلطا یراستعا
 یدنفا مسا هدنس هل. اتم ی اص لع« نکته ر نکد اراش لوا ر و کا

 هعدعد رخ شدراد تولوالیرح رحا هراز لوا بدو ٭ لمصا ی اف هم

 تحومو» خاد یالاب رب خاد هقب رطزارفو تین ناکلاسنالوا ناو تکو

 ءااعءار ةف هدراکر اتنعارظذرابغم *لاوشقیدلوا غارفو تحارتسا لاوز

 ی مالالا خيش هب ههر عسر ده نیف+الوارامعلا لماکیرب ندمور

 اموره یانالوم هبا م زیو تصخر هزار |یتمکح لونناتسا یاب یدنفا

 یدلوا دان یسهمبع تریغقرعو * ضراع نیشیم هنموهوم ضرع

 قرمشعو ساع هدادلدو تو قشع هتفش ئر مطح مشد مج اطلس

 توروس رناتوتمادنراهظا لت ااو هونورهنت ندننسصک زرزتخد یرلقذلوا

 و زب ندنآت ردح وااءیض هرغاص نالو از اش ولح هد اقص ةة ص هصدمهنس جاور

 ءدلاوشدىع لّواموب نکا شهالوااغورند نیراتافثلاو تنغررظن تآ م
 ضا تبص نامرع ضع ابلاغ هدا ارمس اشارا رےلف طاق هننادره |

 تولوا هناهاش ساز ادناونرب ن دن رواد م اح ءارو هشح اف لو اهلساحر ص اا

 | درو مادقا حد همافاکم اج نیلمل ل سوت دل دمار ارب نیجس اقا هکلد
 ۱ هار لک شنهدشجم هاشداد یک هون راخممدردرک دزور کن دیا

 رر دابر ات یراابتز یوریارطم :درو تہقاع نو دنا یراع رتن داتقا

۳ SERRE. 
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 منت مای ضا هدرا مان بالود شاب لید تة جا دنمرغط رک |

 ه دق دلرار بن رق لنتر دو هترد بوناوا لحا یم یط هلی ارا تفز هتسه [ + ی دخلوا

 ههاشامدتمهدلرنم مانهواز الوا هتناحر ق اطلسناس>اووفع ندنفرظهاش ۱

 ه دنس هواواحز ا: او كم یلوق دجیروج آربم نهاش هلی ءداز شان هز رخ نددنک

 زا ضرع ندنن اج یرالسیم بولوا لصاو هر ادرمسرابخأا مانناشیرابص !
 حالص اهل سهنح ال منرفرط یا اعر تح اروروضح مظعاردص نیک ا یدنم || :

 لشیمارحلا مرع ره نیعرراو خست ماع «بودنا لبم هندناج نیملاتب اد

 دا ها هلص نت لح یارو ماکت هلص ساسان وک در دنوا

WFهاکرد هلی همان تب دوبء ندنفرطءاشلب یلوقدجتررب ل هرکص نیک  

 یدلرا ت2 هب اب لقت ی رم زرع لته دعاسم بزار مزاعهمانآ ناطاس ِ

 هنردا بودا لارا ندانغ هاکراک یدنفا یسناوسچش یلوال یداجیاق

 رولر رد خکروتسم هدننب هاب فرم ثم هبهشطنطسق میاش هدنچراخ ی: وب اه
 اعر هلربریغت باتا را رابرهش جاا جاز هرخ الایداج ف ×یدلزرا ق

 لاح ندسوهیوق ثعاب لامفناداب تاقنناکج نوک ارپ بولوراسکتا ||
 یرا > ارت ما تفاطاحا مو« لد از ص مم رع ی اعت هنو م: هرکص ندو دلوا ||
 یظفاعیزواام دقم اشاد ماقمحاق ب ر ف« یدلو الب ام هنع دق لادتعا ||

 كمر دت اهنلغوا یسهدوبو نا دغر ی غل هدو یو ق الف هلیا ما حمط یال: نکا

 رسوم ماره ل هلا یرومظ عناوم نصبولو التمه هنماد یوزو ۲ ۱
 دعاس ريم هوا مع یاضما كے دیارا رفهدیاقم اف دنسم# ید+هالوا ۱

 کت بودی مار هنریبدن یالساهاشدان هلیا لا لا-عاو لام لذو + ماتها

 يدردتسا نیمعن یی امتا شو اسریغص روش آریمنوص انیکعهدنم می هدویز |

 بو دیا مدو عصر هن امصعو" .تملاحم یداو هل انا میراچات هدولر لوژرعم

 روخاریمو «یدلدانو ؟نرسنراتکوش تارونو“ نر ر ع ناد هکر

 نجضته یی امسا ندروما ندیارو دصیرورض بو دیا مات م ازکارهظ می اغا

 ناطاس هاکرد یا ههانز ان یوتح یتساجر قاروساقنا هنودنک هنیاهدوبوو
 اوت یروهط هم رغو لاحرم هک × یدلد ا لارا لاهتسا هجو رب همانا

 | نالوا عاب * ی دیایدوم هتفالْم ضرع مسکن زاوا تنظلس اراب قاف

 راذکندانف ةرطنق هخکل را نامه بوئاوا لاسرا هب هلق ی دبلارق هت کر زب زو
 هدامظءترادص تلاکوماقهاشاب نسحردف نوک یر کد هعناک منعاریزور
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 سگ فانشرر هق انشمهن اصن الوار اظتناهارهاشهتحود مدح هد واتس,

 ندربازجو سنون ده درم مان یل غوا نب جب لع یرب رج ف دلو ان ابتا دید
 امت بوراج ینکاما نیهندرافک راددلح او هلپا هغرداعهراد یا انوا

 لاوما ی ونص بو دیار مسیر تسر ج د یب افس هنو هریتعطت هليا تراغو
 هنناچلهنولوآ هدنهجا یه نیحهرکص ندکد نا لامالام یرا که لات چن

 راد دنا ترشا: ءهشعا ایرلرکهرزوا یرات داعهدن ]و تج ارس ار کیلی اقا

 بولا نزغا وی هر نا هدبز ندیمر کیو هنو مو نکسات هک دةوهدلاح لؤا

 تواوا ترثک دادعا یف رار داواتء نعءاردسهس دیه اش ندی عالم مانا هه

 راو دنول هبا نغلعانادعام ندنشب داوا ڻچنغ لاومار امنارکهیهالسا نیاثس

 ندتج قو لا هر یر دراو یاوه تقلب شمش ندرانک
 یحدرافکو « لاصاو هکنالس ندهرق بو دیا همانتراکراجان تاعسرفاتةاوغ
 یراتمضحرکدادرواد» ی دلو الثا هنل اما هل الاغ داهن رصد هض.قیرابکش و

 لصاو«رنا یزوریق ربع ریل !هدن راغددومس دوع نادداد۶» رد الع ناو غ

 نسوا ندرا ك نآ لا یک اح كددنوقعلوا میم لو صو هومناتسا بولوا

 رامشمانداش ابرفع> نادوقامدقهو قسیک اشاب ییطصمر ادر مم یدک راکم

 لیردافلادمعهداز هل امحندارارف هریارحو رانا راد رت هللا لو ادن دنت

 بو دی لاسر هب یل اعداکر د هلی ابر شورغو هغ ر فاکس كرز وب همک یتشیگ

 رب ی درانار داکد د دقع بلص لشادرمغا هلداعم نسح هليا لر ازت

 ویدززرت ]تب اکش عقر عقر هنهاکر درتسک دا هاش دهد دلو رغ هز راک

 | لتا مورراد دت ارون نرلاعدم هلی هماندهع نالوا هدنرللاو «رذاعم طسد

 هنوهال لاعو مطتنم ندنومانخزرب یدنفاهداز ناتسلصفنم ندنترادض

 رفظناطاسهرزوا ییدلوارب رک رر زار ط شن لر الا عرق * ی دلوا لصم

 ۱ غوطلر هنفرطمورروشک هلریروصح ات زور س هقردب یرلت رمح میش

 و فقر هددا ده)مظعاریزو نوح ارومآ ےل رو تس هدنراق دروس لعو

 ماح عمطمامز قالتا هننئاحدادعد ددد نه ندءفرط لابا هتشکر هاش لاع ۱

 دو دعا عماد ییسهداب للروک لرادت ههت هیت وا دو دسم لات اینا

 نالوانارنو هلرب ناشذاشنا عیاوت تامدصیدنا یارو ٭ فملکت ین علوا

 قفورب یاهم راس بودبا دانا هرزوا یداڌش یاشیدادهازاردورد

 دنع“ مم ةدوسرف ن ی روک وکی کیانی ام ا

 ي ت

 رکی
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 "صاخهدقدلروس هجوتهرئالا لملحر فن مف یالوا لامقاور عمار وعض

 هی اما شیازارظنم شوخرصق ییاناناوانامرف قوا ات نداق ههدوا
 اا نمر ختا عهاج هذایز ند هنس قرق م ف «یدلرا ماتا اکو ۱

 هددنس> ییعکسا نالوا رث اتربسکاو تصاخ قانرت یه س دق سافناو

 دهان نالوا هدنسارو تا تودا تلحر هررخا اعدانآ تجار

 نیزکت ارعمف» یدناوانفد هدنراوحیرا رم یدتفا ی ےہ ط صم ۰ نما اونا

 ند 1 تشحو یارس یطصمناطلس یقع الم ہاشد ا نالو اونا من

 شعلزا اس م دق م ند خف هد همقوصاباریظت مرا مرح تولوا نب رب دلخ هضور مزاع

 تنطاسرسلانعومهداننالوانامه م ق * یدلوا نی هزر ز نيف دهد همق نل اغرب

 ضواخ هدنرلتماع مابا هدرکی راد یراترمض> تمه دنلد ناطلس راد درو

 ندماخ میس و | یرا هفیرش هدر یرلت مضح مظعامامام کا مامه هل ات”

 عومطمو هعاضاا حب یه اشو تاب هر روا س رز رطو توغ نه بواسآ

 !ءدمقلا یذق «یدنلوا ل ارا هدا دغر توردت ابیکرترا نوا هو هعانصلا |
 الوو یراترمضح دنر اناا نیک ا تمره ازات تمعن الا ؛داتش منوف

 ربریسرقتسهتودیادنا یر سوک زاوآ هزکص ند تم اقا نوکر شع هدرکم
 اشاد جلا یذ ؟ قران دروس ناشن قرب نازکد نانع فاعع هنین اج تنظلس
 هتسخر کسعماشاب نیس هداز اشاب حوصت لصفتم. ندیزواهدازنف مان فاح

 یلدء ٩ هنسا مر ع ق یدادالاعژر هل ابقاو دع نات نال اخ بولوالصاوهرثا

 یزو لرزه ند دول هدقالوا یر ابرمشتافدارممرقم یزانک رهتماننامروا

 تزبط ناب ارة ضع ثب وواق مهر وامه ی ودروآاشا د قب اس مطعا

 حوصهدنلزتم یریاچال ال ف * یداوادعاص هب ی اقم مات هنر یخلوادعاسم

 ندمنومطسقو هدهرقن |بولوا هدادرار همدمور نارا تو ک تا ااا

SEREN ۳۹ 1لامو  

 هاج کا داک مازا ف دیم را مقبیدلدادادعا فاهکات یاب تین ۱ ۱

 ۱ جم فصت مورعاع 2ز ناو تیم هت راو دق فر مشت قلو اوا تالو

 دلع ناتافاش لادا لنت فرشزرج تودیا ا ملا گورفر 2 تن

 هرکصندترا روب :تحارتاهسلجتن ۳1 یک اریتطا رفص فرا وا لابق ال

 یر مت ن رولر بولوایراراتخ تکرح نیاز ی هخر وا 1
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 خد ندراصح جو هبق یاعکنا داش نیکنس بودلا تاصاشتآ

 ناطلس رهفزوسلاع ةريان ندنروهظبرغ اوت نیفلوا دایربرب رادقمرپ
 هل قح |یلوا یرابلخ ادم اعون هدروب نم صوصخ بولوا شکه نابزرویغ
 هدانز ندزومکما ناکندیلع ماماونارسخرس نالواهدیءوممامآ لالا ف
 هدلص وم نددنههاش ام دقم»* ی دلو اراب هقعاصریشعثرات هنخوسشاملزف

 یاعنامرف هنراضحا معلادم تولرارومام هلن !فقوت هدنآ هک یخ !ناک

 نولوا لصاو هرب !یزوریق رکسعمهدلزتم مان تدر کت ٭ یدناشاروس رادصا

 هة رفتم نوعا قوا لاصداهندناج یلس یم هرکص ن دلال جا هل با فاورمسخ عل

 نوامهتفهن هدادغد رەد م ف × یدنلوالاسراهمطءاربزر هلع ااعا نالسزا

 هکناغدوصتم هفللخ ن دالا: :ور هداحو یتعشح ماکرد نده اشهدغل الح

 لاص الصوم ندن ادیب اس ندید را شل نه یرتخ ندزادکسا

 تاعدارمس برضم لصوم یارف نوکی نکن یر کد روب نم هامیدیاشفلوا
 هن همان لاصاو+ مه بد رواه همان نعنمید.ع :وودعوهدفدارا لالح و هاح

 مگروشک یارادناخ دوستم تونر ا٥. ءازا شاهر نالوا رومام
 هتفا تصخر ندنخرط دادعد هلا عسل ام ال یرتام باولا ماس هننیاج

 بولوا قرت هک اب ی اعت هفطاد سینک لوس هدهطاغ م یف ×+ یدلوا تعج ام

 ءدرمیدلوا لاجهغاوا نودامهنسانر اسکاخ رانفک هابالام لذننالایلا
 دقت بولوا یزورفالدو یعرخر طاش ثعاب هتناکسلومناستسا یزوریذو خخ

 قارطاورهش هززوا س رغ بیترت نوک. یر کو × نتو اعد مسا مھ تداعر
 دنع نب رز تاکرهددعسدنع لوا مود لحارملا یطدعد م ف٭ یدنلوا نيد رت

 هدّماع مابا» یدل ارور سرون ضعف ل اثم لاو لاله هرکیر اد ناکس یراتبرک
 ورخ یلاح | یاده هازدش یم مان یس همر اد بانج تم انع یعروطنتم
 روحا ریم* یدلر انارو نادناخ لوا ںو لوا مادقا هما دعا رلملاحو لاسح

 یسادفتکرانچومق رب بونلوانیمعت هنتم ذخ نیدوب طف ااغ ییطصمرمشرا
 ۱ یساعاوب اکو اشابییعهدازاشاب نالسرا ریزو* یداروس تدانعهیاعا نیسح

 یورراطید لس دنفاهدازدومسلاونامورر دص بواوا اس الم مز اعاعا دج

 هنناش یدنفان دی اعلا نیز لاوش ق * یدلد ارب و لا لير هندقر اطخ فرط

 هرکس دکور لیست یاب کس هی
 خد یصنمهطاغ ناننارا تیانعه یدنفادجت یر بک لوزعم تدیلخ |



1.۲ 
 كف

 اف لما نامان م ضنا شاک دهن ل ل یدلن نام او نما اس

 یس هکورتم ضد یلوا فرصتم هلا همت هجاکت بو دناناجورمس لاما سار لرت

 نالوادادخ» ضاق ن دنفرط ءاش» ی دلروس لارا هرکیرابد ادیت مران اځ نالوا

 ریش مکج بور کلا فا برک درک یک ینیدلوا نمد ازر دام یقش

 لی اریصقت دانسنا نیش ملو ا لصاوهلمتقو ف اتسهملق ت امهم ضعب لعلك ن دل صوم
 ساسالامو دهم یدو جو ساردن الا يرش میان سامع يرادرتفدلصوم

 ییلاعای رکبو × دادن نار یهر یم, اع | نس جوک, نایرعک اید اض یداوا

 قوق هاش لبا لاحر طخ یاضتقا یءاضق بولواداشاد ییطصمرا دباکر هلنا

 ییعوااشانالسر اهل الخ لوا+یذلر و از سه یسوم ت هرک دن یهردم

 داوراو هللا لابی بامور ینیدلوا فرصتمو لالچ اره اتم هلپا ترازو صاوخ
 رارکت یوطانا ابا مامز ںولوا لابقال دلع نا طاس تماباع نررق اب یلع
 هباغا للاخر وخ ايم ندنکه لو ناتما هليا خف دمو ماست هباشاب د م روک

 تکرحاغ | ینا ص مرشدا فار وخ آریم هنر« یدناوا مقرت یر وڈنم یلانایزوا

 هب هنسر + یدلوا لوصوماعا یطصم یلکد یدادنتکر و هناولش بودنا

 اشایدج شورد هن ربا شاب نیهاش ماشسولیرط ناریمریم ناشاوالیدت

 اغادجا تالمرادیلس ملا رگب راد تلاما ینددلوا فرمصتم لواو لو تو لقن

 × یدلواراد ل ساغا شوابسراد هقوجةرضحلا برقمبونلوا لجو مارکا
 دق مهل اہاکر دنابرةمریاسو فال بکر داقلا دبع خشو مظعا ماماةرمضح

 ردنالوارادهنخر هليا نوا ن ادو *ریهطت ند همش عرش ران آیرلهرهطم

 هعاق تارغن روخ هفظو كس کسا نوا توتلوا ری مھ زاصح راویدو

 نا دک ارنخک ایر ارو الد یرضک رفت لسزکس دوو مادع ام ندنرطعهسم

 هل اصهات و راد اقم هرزو | نىل ەم یاضتفا* یدنل وا نیمعت هنس ها دادشاعا

 ہن دهن لذ دن سهارکسع و هاف طیصو * صدوق هنر مظعارب رو یصوصح

 هقر دب هرکص نوکزوقطنوا نددخبلرا بم وب بول روب ضیرح هک ,ارادنقا
 هندناج یسومماماهرزوا قءاوادوع همونر تع# موررادد هرم لاسخاورع

 یدلروسرامتخا اشابرادحلس هنتم ذخ قلم اق معاق دنر نامه تاکرو راذک |

 یا تنکب ولوا طخمهدایز طشهدمبانا لزا« ی دلوا ناطظاغ هک راه كل هل اتر

 سوم و لاص»ا هناخ نیسجرول ناتسدرکرک اح ېر دب ندنع اما هاش هليا ی لام هل

 هس ر ا تورابدا دا برش ی بر# هر هع نو ڪڪ لوا ناسمرق

۱ 
۱ 
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 نامالا ندراصح حورولاق مدعصراجاننکمرو رارقهنغاوا هعن
 شابتک دادمد کا توانا ددج .رانابطاس و« یاعدتساو دال یسادص

 هاشنابعش ۱ ۱ ق»« یدل الاعور هلابقاو دحهاکرد لاخلا نامادیون ناخ
 ناخلءرابو ناشفلخو یلغوا حایتف ریم ناک هندادمادادخ» کاحندنفرط
 نکهاشلروناما طخ هلمتطاسو نام شا کد یخ د رن اخ راسو ناخ یلعدقنو
 | رهش لخادرا هتسچخ رکسعو »زاب نس هع رد هعود-ورکم راز اهن لوا
 هتخوسیدندهاص»# تودازاعا هنسا د یراق زول هما توراهزرب قالوا

 دحاهرادس اف معزنماوار رقم یراخدلوا ایک راو لج ا 7

 لدریشنابنسنم دوا ماماترفزونهر انهانر اکی راق لوا !مهامن و !ماقتنا

 لسدتام بودا لاعتسا هلاطانت رللامنامسخ لاءالسک ناب ناضتار

 هداتف هبمادیماخ یادوس كع | ماش هدهعخادم ماقم» راد تا لمههترط لوا

 بونلوام اشا نوخریشعماحفرادارادتمرب ها یاثماو لغو اے اتر یم نالرا

 | هدودعم ی اننا دادتما لیسو یرارف هتبناجوبق یتلذارقرلراکبان لواراکرخ آ
 ۳ ندامدق عضو هتمالسر انکار صاف توس پآ که رام درز اهتسم تانح

 تفطاعوونع رهظمبو دیا زاغامسهزانهدرارکت م دلا حاسنارمم خرس

 یاد یخ و هنیزع هه کر دېم اشور كص ندنراقرلوازاونهدش ناطلس

 تین ی اروک يررضيت رانو ایک !یرلح الس هد اور نکل

 A امهنذاهتسراتک هل هک ورادتاودارت اسوریشعتو لند هعد دول

 هه دملاوج لوا نلاعلا مه الاتسح بوس دادا مم دا نعو تفلاغرل داند

 ۱ نرو نشلکس مخرسهدابز ندکس نوا« یدلد | لابمتشالاتقو بوح نآ

 | الا هبهلق نران یرلن احیا فومسلا تشر دق لس یک اهرکصندق دلو ارت کاخ

 ردپنددابقن ةرادزور هنابشکب بودیااجم لوا ناما کهنربناح نو
 یرلتدالج یوزاب هدر تقورک,د زور »راد دلوارگهولح لب ادانع تروصو

 زورفاشت او یاتشزارفهقش بولوا تلوصریش نایژز امن تمه ,تسدهتفاترب
 ردقزو کس شامنو> جن ناڪڪ٬ دام سپباناخ نالوا قانو ضط

 یرلنمعتم بوئوارافحاهنولامه قاطوا اکو هت بد سد لبا شاار

 سوبام ندب ابدی باص برص یرارب اسو سوم هدنسمدوا,ادنخکر اجود
 | بودیاتعزع هلو بناتسا هليا تفءدزماعا لملخروخ ارم لوس نوکل وا »راب دلوا

 طا سط هدست یمویقمطعا ماماو«ناکم لم دیت اورسخ نوب امه قاطوا
 س مس س e ل ےس ا

“Ms, asa TERSA EFI 

 هراس
ِ 

 اب هر



 هفت هن>ور قحأواء اک |یراترضح لامق ال ادلع ناطلسندنلاح ل امری دن ۱

 هن اریسهرا هلق بارخ نالوا دنر الباقه مورراکشناج نازا مش بولو ار اصح |
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 اشاب نیسو اش اب یطصنادومقو ن هلق ہداز هلا غج یم اغا یر حکو یس لد

 زا اخر عارذز کس یالازویزکم اعجب تودنآرزژریز ی هلةرشکما ید

 لکت ودنا عناوم عةدندراصحر او دورد عر اوق تامدص ندا وق ره » یدلوا

 | راکشو دع نارب وه هعفد جار نغلر او هقدنخ رانکات لر ردشکد سرتملل

 راق دنش هدروس لخ اداداسم ےظعا ریزو نکدا شلوار داص یر هناریش موعه

 سزتم هت هعلقوبد هلوامادقا ماد | شاتر ا ب-هروصنمر کش بولواراسرتءو
 قدنو» یدردش اربش ات ین امرف یاضما لب ایربذب تاصارب دن كلریکه لیا
 دوعوم موب بونلوامیزوت هروت ردق لس شلازومکد ۰ :رکسعن وع |قمردلوط

 لصاو هناګ لر تفر عم هامسنارمسنالوارم اس هتم ذخ لوا یس هلجب هددوهعم

 ترشا ہم ەخەر دلوط قد: ند اح نالوا ید لمان ودنکیژوره * یدلوا

 زوتو اندرصاح ابا راد دن اقدر ط مقتسمو اسام ضرا قسعهاچ لوا بو دنا

 ناساساعوف سکر ههدر منت تقو فوکیحن دنوا لنایعشهامو یحزوقط

 | ندرمسضع» هک ی دناشاوا یاخرادتمرب یرارانکق دنخ بوراو هتحارتسا
 ید رط نا اکو راوس هت ریش دن نر هلو هغ طار خال ازادنا كنس هرم رب رد دک

 شد تو دیو یاعوغ هليا نارس خرم ندا مایه دم اص خو ب م اقم راد دتد موش

 تنطاس ف ربط یتحلو ارادربتارزو ندلاحوت ٭ یداواراب هرارمش راکسو 8ا

 تدانعبو دنا هطح الم ی دلوا شرو ها یرودص نو امهنآمرف ند هلع

 ریشه لسهرکصادلسوت هب یون بانج تازعمو + لکوت هب یهلا ترضح

ea erترک ءاننامظعاربزوراب دتا تزد هندناحر هلو یراق دد  

 ةضور نی ذر دص هليا تد امش ماج م اتنا کسم یم ر ت فک ہ دماغ ا ةماکنه
 ۱ یرا نم ظعا مامان کد ادادشیلاواشاب ییطصم یردنامدقم بولوا ناوضر

 اقرا لاسیداواروپ A دن ادادعا نو ایست هدنراوح
 هدوت«ریزز لوا هاکل: رم لوا ت نشاک رد رات نالوا ال هریقف ول نوا

 هداملنع ترازو ناو | شاابراچ اشاب ییطعم نادوبق رکص ندنسادهااعد
 ترصارکسعو یادتهاهاسنارمم نولو ا ناد ردا ناشلا عقر
 ل: ذاع هلو ارس مر فط د ها شة د هاذه هکد دلادزآ ماکنمشمل.دادقاو یس را

 راکم اغا بو دنافمخاهدماش ماف لک هدر سد 4هارازوروزرازه ص الزق

SEL RESEN 

 ص ی



 و

 | دتماقا مانام فی دنلوا مارا هبا قلم شعر م نالوا لو ام دقماشا دج
 ماننانکام بونلوا ت کر نداض وم لپا تاودو تع هقر دم هدنوک غرب نوا
 باک ناور کاعوراخ)ا هنخرط ناور اشا: ناصنکی فا مور ضر اد هلح م
 هنود مالتنارکسع بوذیا ر ازراک فص بیترت هدنکو ا ناور یکم هلی ناخ لع

 یوذرا»یدلو ارکد ادزواد رکسعملصاو یرمخ ییزداوا رو صنمور فتم ىل امت
 | هام نوک یخزکس نستا نیرمشت بودیانوماهو تشدیطنونامه

 هدننما رتید انا تشب داده ترعقارع تکل نوسر کک بات تاتفاتاناز
 | واق قا نارادرس دو ھھھ ممر فالخ هلقوس یظعارزو یعاواقارشالا عمال
 | بولو ا نیز هی هاکرشو هو> ییم هل اقمار دص یلاځ نالوا هد نند امو اوت اک ارقو

 ییطصمنادومقو ےظعاریزوو راب وطب وک هعلخءرابیرکم نانلوا ناصیتسا ||
| 

 یاد صر حهلا لعو »+ نیترو عضو هندراسرتم اش اب نیسح لو طاناظف او اشاب

 تالو اهدنس هطف اعداد قد نجر قی دنلو ابهرت ن د یداعا هلرب یازف تده

 |یراقدروہ رتا هکر م مرع تالان یرات مت رذرفنضعرواد رارمس حمم

 | ماقهدماصخو خ ماشمهنارورخد هل د ات تعارو اکر ادرس بو روان ترا

 | نیراناج غره بوشود هبارطضا بالخ لرب ل ساک اکعنا نکی اراشا
 | لکد هدن اکم اد نمنلذق ندمناتطاس بان ةعورهق یاقع عج رسول قب رطرب

 دادن دادرتساهدض ام مانا امارات دتنا رادتفاهتن دقن لذه دماغ هعشا ړه تانسا

 | هلس هظح الم قتلوا رق هطشرهخ اشاداتفاح نداد عج تدار ع فرت نوا
 | بودن اهرمضاتح ندنف رطیمهزاور د مع مام اان شادو مخو ناد و-ق یقاک ارد

 نرارو دقمزانا ناک هدا دما اک او دا دخ» رکا هل ید اقتعا رولواهلئوا یدهعذدو

 | با یربدت نسحریاتت فصآ یزو نودا فرص هماکحاودیهتیاشوا

 || یدروشودهب یشالتو لاعفنا لاک یشانلزق هفن اطیرو ما یرلاوغ ام فال

 ن وع اراش و دع ناح غ رح بو دنا مام بص) هنناح یسههلقراشوق یاد

 | هدنبرق ناور یکساشابنانعنک مور ضرا قازا, فنا بیئرت تاودا فوتض |[
 | اکر د هفت نارو یان هرک تردو لد شنو او شابراورخ هن ند هءقو نالوا

 | هددادخو» مرو داش مالسارکسع ندنلوصو ههاکودروا بودن ناطلس ||

 | ازاد نو اهژور دن تاسخ مبادا دتهار ارطط ا مکے نکن نابامنکودا

 ۱ اشارا رس نوع | ماکو د یس هماخ ادر مش فو کی غز ن نوا روت نام

 ی ا EEE EET ر ومف قآ ےظعارژوهدنوک یرکم شدنوا ٭ م فزاد دما ام راشامل رق نالوا

 ید
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 مىقىدلرازادناەا س هنر هداز اشا یطصم دما يدا نالوا یدماعو

 نانا ساتم چار | ندلاخ یراوممهد هکرا مه سرا ی هرات لوالاحرهب

 روت د یرلا م وما نیما تسر رهاظو ند هنوک زالوا هد ضواخ تروص ا

 کود احر دهد تاي زود ج ردو و هثدمح لاومه دلو اما ام دۃھرؤل نسم

 ه الزند مانزر کی آرام دن ا ترخ آ تم ذخ تم اعر هغر اعز یا لدن هبت اخر وک

 ۱ ردتر ول و لدش ندان اد څیر ۳3 لرز هد ن دمور ضرا هرنا یزوریف کشا

 بضغره اف یراد هنزو لوا یاشار تمې ناخد برش بولوالصاو شاب

 لالح ا نهاد لس فرم هدر يظعار زو هدد ما یار × مف ی دلرایرابزهش
 لیا یلواحم ناو تمانع هباشاب دع شوورد ماش لاو یاابارک راند بولوا
 لىقمىفاماد ەش وک هان اقاو تع دع اسم# م ف یدناو اتم اعراھ ابر ادعس
 || یھ جرت ماکت مث بولوا بارم با ایح درمقاتساءاگشیبو بص انتم بارا
 ر زعزح ها هحن یکرخ یا رع قا نشوب رادراکداقافاذک وڪاوز هدو ګا
 تاعص ا اکر او هش ال سر اره هدّس هنر یب ات لپ وکه کتابراتعاور دقر دق
 هدلزبم ماتنیح ارج ی دنذا ھارا ی همابرورنز ور اهتشاو ټمہعر راکد فک

 درج ترضحهداصوم یهز اتح بولو ا ین ادواح الم مز اعد ف اف ماع نادرکور

 هاش مرح دنده اشهدلصوم یو الایداجق یدلوا لاصااهنراوح یرازم

 یضقم ها مارکاو شز اف فونص بواکی با هلیا فر طو فت عاون اند تفرط
 لوصندنراراذکج ارخ لب مور ]همان هدرشو د رخ الایداجی# فی دارا مارا

 ردشع السا دن هلاطاهبا اعرلاوماهدقدلوا لصاو هر ارق رکسعممدلصوم 0

 زانو ر شمش هکر سرا تفرك هاسسو نایریع نایههدهاکر اب هاگشیب وید
 فاغرقنډن راک اب انال و اطلسبم هتک لو 4 روانداناعرءارقف مف ×ز داوا

 ماقد عاف نوجا قاوا مدع قیرطقءفر هب اع! سرور د چ د یدنفا یاطصم

 لوا یدنلوا لعلءلرل دم ل وصولا یدل بوتاوا لابسرا یعانق مک هیاش اب یوم
 هنوب مه یودرا هرکسندتم ذج ماقااغا نط صم یب هود ن درک هلو غاص ند هرمز
 نکا شاو اع وم م یش ذکر میناب یبانروطهدقررط ءانفا بو دیا تءزع
 یالواو ةءرهظم هلی اععش ضع هملکلاذفاتهدق دلزا لصاو ماج او ما دواند

 یرکل وزعمندمور ضرار ما هنا هقن رک هروصتهرکثلامو 2 دروب نم لب
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 اشاب دجخرمصم ظفاسحم بولوا لصاو هغر دف یکی اند رص مم دارتمماتساسم

 راع یاناده ی ناسارا یل اعراب نرش ندنفرط |

 لای: رن یتهاغا وا همش یرب وکف وک لوصو هبهیک اطنا»یدنازا لاسرا

 یاد شواح بس Ae هدونس ناطظاسبشغ یابرد

 | ءاشهدهددد) وا مارا مای ب رم امش باح یاضف ٭ یدنلوابب داترادتمرپ

 دجادبعم لوزعدندملوطانا یماضعدارغلو هن شاد ےیکح دمسم ءینحا

 هب ىلع قد رط بولوا هعرکح رعا ندوم ص ةا ضق ماشو سوادرظو هب ی دمفا

 مور ضرا» لو الا عر قرا دروس راهظا کو دنا ندزوب هن یرارطن

 ناسنک یزو بولوامومغم هلیا لزعاشاددمش یبروک نالوا هدنس «دنناحم

 1 ندنلحاوس دهرق هل اریک اتات : انعو نوع»*یدلم |ماقهنماّتم كناشاب

 یرادرم.نولاسه یاتوط تراز امهدمرفط هنسامسا یار ارقهدننرف نام

 لصاو هومن اتسا هلی ارس اهدازندزورحراو هّش اشردقزوتوا اد کاپ نالوا

 ریهو تء اد کود اهدازغ یارغوبادنخک هل میرود نمد رخالا عسر ف یا لوا

 هل یجب ۶ یابسهرتفدرمس هنادو بقرب رقظو مت نالوارتسیم هب امزآ د رند رح لواو
 هاو لیوحت هن هده ع بات کر لقتسم یلیصفت تولوا ررقم ییدالوا

 هزمغ لات همانرفط نالرا دهعتمفرکد ناخ دانم تاحوتنردلءجرثا قوال

 | یا غ نوک انوکش تن *رارولوالاوحا فقاو لاجا هجورب راتدنارظ یتملت

 ےکح ریما باذتمو دم بتم نونو تهافس نف نوط الفا نو فو كن رد یداو.

 نوفا هداز ندمهردنوا نریامهم < بسحرب هدارنم مات بدر یشاب

 دساخ هل اان:یاومریذات یدو دب دوجونوهم هقرا یک | لامعتسا

 هرزرآ ت تمکج نواف رب دقت هناخوراد قاداح بومط هک ابرو کم تولوا

 أم ناحو مسج تفا :ڪص ی در طلخم هلب ارد هد لی نسح نوعتنا تدرمش"

 ۱ سدروبا یمکحاح PETE | لار ادب اکمالاع

 دلم ناطلس تافل فونصرهدم بودبا لاعور ههاکردلاخ لغرا

 یدنفا نیدیاعلا نیز یسیاق بوبا هدازتممان لحرب یدلوا لامقالا

 هن اخ د نرش دنلزنمراکس جوا × ی دارو کا زس هامطا تسانر بصنم

 قحال هلياتسا س ع اون مدار دة شنوا ند رک فاما اخ ادا

 كس اش ابا رید هدماشممأت بالج برة ها هوز × م قی دلوا مدع ناررهر

 sen || لینا بولو مدع باس باج یراوتمیدوجو دملاتمبص باتفآ
 ارپ



0۹۷ 
 تن اس ار

 « لزم هنا ید فرا دتا عیدوت هلیاادا نساعد قالوا یزور یزوریف مق ||
 ریکترط نیرقم ضعد بونلزا نامزفناکها هب الط هنر دا ءاتضق هدرود نه

 یدلواما رع هننهر لدا یدنفا یطصم هداز مهد الوز عم ند هسورب,نیفلوا

 | ندنرمضح نایرقم هرز وا یار یاضتقم یدنفادجا دعم لوطاناردص

 هتنطا فر طوداشما مقاو قالخ نیم اجو ادعای درب لک رام
 بولوا تسکش کوش یاولو تسپ یعنح دجح هدرول نح ل زغم هلیاداتفاو و

 یصضاق لومناتسادلساقلا اشانرادحلسنالاروهجرومادقعو لات

 یراوالصاو ۲۶ ترادصتدزم هبینایاسنع یغ شورزاردنالوا هنا |[

 سا وسو ەر رص تدور ن دا الو ا رهسی داون ناکہ طع اریزو» ۸ ةن مز فا

 لاسعتسا تمذخ ماغالادع تواواهززوا ماعا هماهم راد هداحو

 ماشتحاوزع ما ترضهماقممانکوا نیایدناش عزا لایعتسا هتسادا

 زدقیمذخ هدرفس تامهم لر اد” تولواژارغظرکسعم لصاوهدقدلوا ||
 نالوا یابرا لربما یش ےکح # حق # ی داراز يطعم هب هماع تفطاعراطن

 یودروا هدازتم مانن.داولول نیقهلوا تباکش ةمغر عفر دند ان ملایم
 یکسا# رهصقاع داوا قاد ع فلع ب ونلر اراض حا هروب نوماهنواسه

 | توناوا ذخارلتم مت .ناطاسلا لع جورو نامصعیاوا یالعاهدن فرهنگ

 بو جم صش مانینحش هیرقص نالوارثا هتسعح رکسعم لصاو هدهنوق
 یارح هنوق «م ف ی ادلوا بولسمتانح هماح هل !تاذالا مداه تس د ند ت٤ج

 یدع یک یلوب لس یبیدعو طب ااعر هدقداوااطاس مالعازک شش

 هن استا تاود ت اکر تولوا ف امر هقرهقرهطد هدازاشاب یسعش یک ریشکواشاب[

 | کیان الومترضح ناشمآنیشف هداضسلسس تاکش مقر ناشارا مقر | |
 | الجا یی یراع هيا ته ذخ لواو لاتر هلرمناتساالحاو ی قیرطتیلج |[
 ۱ یولودو اف یک نزلوا هد له نا. خارج هدن دمز آ لوصولا دعب #مقیدنلوا ۱

 | راکت یبا مور هدازنم لوا«یدلوارا نمزاودحههیاهددقاتوط هدنس هنا |
 رکسمملصاو هلیرکسع لبامور اموعاشانلع یلغوا اشابنالتنرا یسک

 لوزن هدننرققاغ دقاچ» یدلوا تو سش هباشابنیسح یزو لوح صنمو | | بوصنمهنخابنسیون اشاب یلعراوراو یم کیر لکب یلوطانا بولوازا هتسخخ |[
 | لوتقم هليا تشباس لوا دم فساش ا دجارا خاد لوز غم ند سواد ارط هدقدنلوا ||[ /

 0 یدل ےل ب یف اطلس 21 تسد فاش کو دم! ان اشتم ارد هدلرتم لو ب واوا



04۹7٦ 

 ی

 مس هدن دمزآ لاسقا هضور سر هزاد لاهن حوا ازم هغلو |لالحو هاج هاکتسد

 یراننکترراذع بونابوت هناق اسآناوغرا؛درکر اه لغ هل ارهه طرهممس داد ف

 هدر مز هلی انغدایریثات یرانبهادان سکرتوهدرسفا یکه داد بالک باک

 | نوع انوا مهر غس بووا یماغا یر حک: اعا نسح جوک ی شاب ناکس یدالوا
 هاب مف « ی دارو نامرف قامت هوپ اغروالدردق لب شندناسناتسب
 ۱ نادعاسنام رف بحومرریما یه نالواداعش ترهشهل اون یش
 جک فکتعم هدنهاگشنیسهسردم ناطلس هامو ر همەدرا دکسارکر وشک

 یزاغناطاس یزاغم حوازاور دنلدزامه اد نوح ٭ م ف ی دلو ار | نم هعموص

 یدتهم هنسیداو نږد هو هضفرنب آ هن اماو نیمه نر د یام>ایراترمضح

 مدقم هثسرب نر اذ: یدیارا دهر وہ مزج مزع هقبفر تداعس ید رط لوا بولوا

 بودا تضم تارّدرع نوحادادغد دادرتسا ماهمدادعا مظعاریزو

 رفستامهم مزاول خد هداومن اتسا 4 انوزفازور تاودیالکو ترمشاسم

 غوت هعهامهدرول نح هامنهات م وب قعلواماعانب رق ما رع یفورب نولامه

 تریغهدنکوا هناخهوهرزوا فاقع ل1 حدق نوناق تاطاس غورفرفط
 أ رادکسا فاورسخ قاطن نودرکقاطوا هرکصهتفهرو فارون دمشروخ
 | هایش هراتسهایسداب ب ولو افاعآن یک دروح ال هقنز هنعطد دنسا رک

 هللا ی عالکو تم لر. هوکشو تکو لاکو هونا تعش> ید یراتیضح

 رفسول اشاب ییطصم ماشمحاق هدعقلا ید ف »را در روس را ذکهرادکسافرط
 اشابیموم یلتفاخ نیدوو باستا تاود باکر مزالمهدرثا هتسعخ

 یم هظفاحم نیدول ںولوا باما کک هباقلماقم ماقەدلوناتسا

 یدنلوا نیمعت هاش ارد یباس مظعارزو نالوا یا یزوا یمدح

 قلا یبا مور یتندلوایرصتم لوابوناوآ لةن هب یزوا هدازاشابحوصت

 كن دنفا ی مالس الا حش« ی دارو کاور هباشاب ییعهدازاش ا نالسرا

 : هناسخدءهدنولامه تضلوا نوا هدداشم یراتفافر نعهدناوررغس

 ارداص فاطلس ناعزال مزالنامرفهدننات یراغلوتهدناست"ا فرش باکر
 هرکص ندرارفو مارآ نو حزوط یرکب هدنسا را دکسا*یداوا

 هناسیرابحاعداع بولو ا نر رهبس ساطزادنانینط لدحر س .وک ُءزاوآ

 مدیشت یرادتفا دنابرانرمش لد هدسمکنزا نالوا لزنم یتش هد اسرق تف یاول
 هرکصندقدلوا نرقفرش هر نبط الس نیزکر صوستمادهدلوصو موبو

 تل
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 زاک یک ا زا اف یکن اا نالوآمدم التناتروض یماسم لاوما یراق دل[
 رلکد با اشار دیک توش دیار انت |یکلمارح لسا عمط درانوتو |

 مرج ال« یدیاراشلواردبا ترمشع سلم بینرتو توع د هنا هناځ یراهاکب
 ن دنر ارا دور اد نب اکشتم نیم نرد سوم انورووهط ثعن مش بحاص تزیغ
 نادلوب یراکد تدا لیصحت هوت لاوما یراکد تنا عج: ند مارح هحو نودازود

 یدلوا تفساو تمادنرمعلا ة دم یراک كراسلوا ضلع هر امنو خر شش زن شو فلت
 امذقمیرتر هقعاوا رفانو خفرهظم ی ءادقشا تان ضق مک هکر دیو زره
 قنلابعو لهاادعامندلاوماو قازراب وا لزان هن افلکت یقه هناخ یراق دلو! انشا

 × ع+ یدلن الاعاه دن ارد تمدخ یه ناخ بح اصو لاخ دا هفوم روح ید

 دادرم نام نالوا ناشر یارع ةراوا# شیب دنآنینح دنکنانخ هک کره
 هجرت یاسر اصحت هرقهدک دا لانعور هناکمدنلن ناتسآلاخ هن اهارخ
 ادعاور امن اریسخم تاردز تاریسرهاظتسف نكد اهرزوا هجوت نتوئلوا

 جدیدی حت هم اقتلوا مادعا مان سون اد فس لوا نالوا لولدم ه رزؤا

 لاتا مذع نکد اروم 1ه رتار ظر قس یارک ت انع ق# ی الوازاد هنخر مالاشا

 حطو هو کو ادعام تدنش دلوارو د ندتعاطا ےھت سم ےچنھ هلیا نامرف

 تعالس بژلوا فاطلمزط اعرطاش عج متسردکت ثعاد ی ادقا هب ی تیک

 تانراخات یارک تانه 2 یدلوا اش ناوبآنیشنردص یارکر ده لغو ا یازک

 یادی هات ین هصک لوصو موي تدا باتش هنفرط باس" اتلود |

 رطس ندنفر طه امس نبط مش ه اش ق + ی دلا م دق عضو هم دع ناتسشندنس هطوا

 مانناحدوصتم هنساحر یلوااطعووفع 5 بو رمضهیماظ> مرح تسزدان

 باو ناو هدادزارةدادهترفس بولو اه اجو لا قا هاکر د لصاو ن اسر همان

 لوالا حس رق» یدئلوا هلاوحدر تسدهنسعام هنسهرزواللر و هدنآ همان |

 مر ق ی ؛دلزوم فطاتهلیار مهم تموکح فاما فرمت اش اد هداز ناطام

 را دة هر هدنس هطوارا و. قعاوا لصاو هلومناتنا الو هه اشاب نی چرخ الا

 راوارمس ه هزخ الایذاج ف یدلد | صالخ هب دف یل ام لذب تلک هر کضندهقوت

 هل ارهدناطلس رھ هم دم ی نانطلنس- ته ناو هدا ازش قو جات ۱

 یرا نم دام ناطلس یراوکرزم دح تولوا هداتف ندن انس نانع مرک د نعم |

 ۱ خامرادیلاع مای اهن مغوهز دنا یالتساو مدع ملقا لغم نلوانراوح

 یازفا تفز پولو .اغووشن هدننطلش خاب سو تش او فح# ل ارش فیدلبا
Ezz esran 



- 
e٤ 

STINE 
 یادی ا روم روح ۳ ا توس رخ سوی مس 17 ۰.

 ۳ یمصرطاش با یتمذش : یسهظفاحت یزوا بولوناهرندالددنبنکدا شوا

 نوڪر هدمظعاردص ساغ : ۷ هنسا مر ع ق» یدلواروم ام هلن ادوع ۱

 ۱ دا یدادعتساو تڈ هر لت یاش قس والنم ف اطلس مام اهلا س رقترب

 رو زع یانالوم یدنفادجادعم یلوطاناردص یساحاقرضاعبوئلوا
 دوخ نادم نز فالهرزوا قلوا فاوخ دصانشنام تسن هو دنکن وا ۱

 ندنکرح هناروزءموب .بولواناطلنشوه شوک س کعنم ینیدلوا یثورف
 | ثحامهیاش مامالاسعلا مع الا بسح نغاواریغم نونامه عیطتآ سه
 رود ص ںاو جرن ر ق. فرلکد ہ رول نہر دص بو دیا ضارتعا لق ترض ەر هد دعته

 تابرانالوا یدا د عتسااعوت بولو ندننامهپ دی یالجا یس ولج هچ رکا ٭ یدل دا
 | أ یانالوسهدهماع تنطلس فرط نکا یدیا لکد زج اع ندنماوخ تاش
 مولعم کودنادارح قلواروصتو رگ تمه رادغاد یلاحنیبج الرز نم

 تب
 ۲ دارت ین اشا برع تولوا مادقا همالوا مادعا كرم هدداز لوا نغلو ا

 یدلوا سو دع هد ماما فرط هملغ تروصار ها طو نمو کعم یس4عق یراغوا

 نوعا ملام یتددلؤا تکت یم ل اطر مانتفسوب یکسا سرق ناریمریم» ماف
 م-لصاو ینیدنلوا قالغاقاو-او عماوح بو دیا ماعریفن ماعوصاوخ
 یقیطصمهداز مک یسضاف هشو ةةلورود سعلاتظ للا دهد نیغاوا ق اقان اطلس

 راجو بق خد یم کناوهد انور هناشاتاود ناتا لا مع الا بح یدنفا
 هسرا ییعگنزوق نوع لاوخا مالعتسا ںولوا هداتفهبال دندهدنس هطوا

 1 زاب وتکم نالوادراو هتد الو لاو ندنفرط تاو دناکرا عب × یدنلوا لاسرا

 لا مداهترشاسم قانحٌهضافنغاوادنسم هریقف ی اههانک هلیایماضتقا

 رورمسم هللاا هفک ادع ام ندن اخ ءدژمروب نه لاطبولو ادسنم هلی ا تاذللا

 نوح اادوسریثکت هدکودتن اد ادف یاول یالعا ام دعم یارک ماسح م ف یدلوا
 هتمدخ نیراتات یاعو ندیامارآ مانخ ترض هدنفارطا یس هعلق قازا

 یآیکد ارب هلیدادهالارخو سام نغم اق یلاعیهبلاو> قازا تو دنا توعد

 هسک بوشود هنسالبتساعب یسامقشا قازق قازا ةعلق هر کض ند هرص احم

 | فتاورفصق»یدلوالامالام با لاومافونصلالضورفک بارا یامآ
 نالا لحاوس نع الم لواور ند هس هصن هکر دعو ءم ن دن اور مه لاو حا

 ۱ بو دیا تماهارکنل یاقلا نوک حافر هدنن اعلقازاءرکصندنراغ یهبمالدا

 یرلءدلا
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 بوابرو قون اشام رب هار کس رممرمسفاو ترازو ییکتورب زعت لا لزع |

 N رف زامنا هسلن۵ بورتسوک تعاطاتروص هکد داش ار ارقهدمشد 0

 هدنلوطاناتب الوو د نوسا هقرلهو دیریمد دنقشح اما نوحسارح هشروصقو ۱

FONEی اار و کا مم هب اشاد يطصم نادو ی اهم اه تلزم ی  

 نیفاواروضحم هدابزندنس هعقوناور یراتر ف حر وغ ناطاس × ناضمر ف

 فراطرادرس ا نک ایر ت وتهامر بمر 2ا نوك دغس یاههدارعصوهوک

 هب ایم بلح بن اح نوعاماقتناذخماهمدرادت تودیاراذکهرادکسا

 یدنفانسح لصفتم ندنترادص یلب مور لاوشق ید | تعزعد:ع« برق

 هدلادتعاةداج ییاننخم«دعتلایذق*یالوالتتنم هنامقع لاعدانآ ت حار

 باشا نةم وا دعاسمهنل اظم لل اظناللواهنمانهد ولو ب ولو ا لع لهار

 هماع بوردنوک همانتاکش هنبام تاودردناطاس یصاخ کودتبا

 هلاوت فالس نادا ناو مق*یدردشارادرب هد رازابرمس ات ماه

 نامرکقاو رب ندناخ نام تنطلسدهع نابن یارک تمانع ندا ریک

 قاخ كئروا نیشن شاابراچ بولوافاورم دخ تد اج فنکریکمارا هدنرلارص
 هی ار اتار کسع تصخ ررو دص ین ن دتلو در د هن رزو ار ناه نه اور فرم هرانلوا

 | یکامام هلجو ناور هناتسار ناتسا ناریخوناتفارناف بودی راغلما
 | نملا بارغناشا هليا لرع یرهناخ نر دص مف یدلوانارکا مق بص

 نرو بز هب یو طاباد:سهیدنفادجحادمعمو همورر هضم هجازدومسا اون ابی

 | اش نکنهدنش-ر متاخهدنه اکو درا ناخ هدلالخ لواهدعقلا یذف مراد داوا

 یرارورغم نیکن ادم نی اور اش" |یسزاوآ کو دش |لاقتناهنارک د تسد

 فی عن الوا لټ یروه طظ ن درع فرط ت انع بولو ارو هش هار نش کک

 یارکماس> هفاغاع یراردار ور الب الح اس تع“ هلی ادح ین رکسع نوع ادس

 نرېن مانرواو یزوانوحا ییفدالب لس ندر, بنا یارکت دامس, دل ارزو

1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۴ 

 اا ارش تسه هدرات بشر ازریمیارواوازریم نالس یرار دارب رع نا نالواهرزوا

 | موعهكرهدبایداست هلیالج ال رک دنر د هنن رکسعرات ات نالوا تاغ باوخ ۳1

 لوزهمریزو »ها ید قرا دتا نی ؟ریشعث هنشک ید دلاررتو هغاغاف بو دیا

 لاءهان دنارو دص هدب نگین همزال تم د> رها لاکا اوبن ات سار اکیس

 اعد دب یمیالوا رهظم هلیایمرقن یمانرلناخ هدابز ندد نواهدو ید اهاح
 سوم نددو دم تابحدوسوسوم ه دنارمم هحرص یآ یک یکی اھل دس

۱ ٩ 



 سس ٠

 زور × یدلوا نیرعت هنس هيفا نب دوا ااش اب یوم ربزو بوذا وا لی دمت 1

۹ 

 ۳ د امور هداز اشابح وصد هلت اریص ةت دامس اورد دن ءوس نج ی دلو اهر

 برض هدنس هب اته یس هطا هنرکب ودنا تعزع هزکد ق آ اش نادومق هدزورپف

 | هنس مرع ف یدل اینها رییغز د ن ننولقز فاک ی رح هراب یکی اهل پا تسد
 تلاباهدقدنلو ا نانع ف طع هع وحر ن دناور یرط هلرب لوم ام لوصح ام دقخ

۲ 1 

 1 ا

 نیدیآ هباشایرادعل سو ضیوفت هباشایدجحا جوکم ور ناربمریمرارکت ماش

 دج ا بوایروس شیوعتهلیاباوخ شربقو نیراقاجخس یلو کو ناخ وراصو
 یروخآریم لهاش لوضؤلادعب یدشخلوا لارا هتسهظف احم لصوم اشاب

 دونع ندنفرطروز رهشهلیالمف ور کودتا یدها دنه هاشناخ لنز
 شوخ رسوابند لد ندنرلاغاهرزوا ف امرف اشایدج انیفغلوا عاشسا کودتا
 دوسری ڈش .شتآلمف با ا رتکحا بولوا نهار هناخ لز نسح

 راد دتب | .دنچرا ناطلساکر د هفحق و دن هرجا یضز لییف لوا هرکصتدک تا

 مار آی هلمسادوسماقتنا ذخ | ن داشان دمع !یعلواهاکاءارکءاش ند هعقوو )|

 یخ د یاهو ناشنسح ولو ناش م دقم هلی ارس ځزمسزکسعر ده لس یللا بولوا

 هدنکوا یس هعلقنابریهم»یدلد اد نهانهنساداهرول نم تمدخ ناطاسوناخ

 | هاروسفت دشدمآ یتدرط دلم اراز زاک ناد مرام ودنو ہل تلف لاتقو بح شتا,

 لهاکتسدرفط»ا یسهارک یودعرکتارخالا مر ف ئدلوا دنیرظ) لول س

 نده دلو اراتفرک. هنس هپ جا نم فعضاشاددجا بواوا ی هنت رم غض

 كج هدیا اسنا فاتسد مسرناونعفه هکاةج × ی دنا شاوا خدر ادجزادعام

 یشالتمهلر ینرسریشعم برضیشالرق فوفص بودیاراشننج فامرهق
 مازهنا فرط لب ام فا صبر دقت مکحیم دین مبمالسارکسءهرکسن کد
 هدازغ هارهاش یرسوناح س دقت یرورنهنادمم درم لزا نکا بواوا
 مز ء قاس ید |لمههریرک, تع“ مدو رب ن درتسوب رج هک ص راع هک دنا ماع

 لرادرسهدمور ,ضراکودتا شون تداہش ماجاشادجا ندنلا قابلاع

 لاسرا لاصتسالا حانج لع هندادما اشا دجاامدقم یاو ا یراذکش وک

 د نعان یک ییلسبولو|ماکب هلماشتلاباغادج شرور د یمادنخکیکودتدا
 اذعا هدحرمم لرا مظ عار زو لو الا ید اج ق × یدلوا لص وم هطف اش تم دخ

 هرکنرابد یاتشم ندمور ضرا هرکصذدکد ددادسیلاع> ادندصقندنفرط

 نیو ادانساریصقت هر أدرس هدد اذما ناور م ی داد | تعج امم تدار هنج ۇت

 لزع

/ 
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 ردلحو ساوسو نامرقو لوطاناهدقدراوهنسهعلفنسح همور ضرا فرط

 هدعقلا یذق» یدلد الاسرالاهتسا هورب همتا لوا نرل یک رلکد شعرمو

 تصرف توف برغ ماس هدنراقدلواببرق هصرقرثام هتسعخرک اسع
 همان هماجهر عرب فرط هل ارا تترحرمخ ورا کی لک نیکسع الاشتسا

 هتسخ او صراه نالواهدغارط |لو اهرزواراظتن اهن امرفرو دص راجا تورحوا

 ماتهاهدن یحا مالساروغت دس هما هظف اشوریمعآ الف یلاشما رانو و ردلحو |

 ناور نیرکسع لوطانا بودنارارق هدمور ضرا دراو سهراب دن مات
 ییطصم هدازدالومناح ندنامو دق هموش هطخ لوا نوح المر وس هندادما

 فارحا شناس هدندهدام ئاج ینوم هرزواییدلوا ربذ,شراذک ییاشاب

 || شوردیمادنقکاد انا هب يطق مک نالوادراوهرزوا یاس یر ہک

 رادرتفد ی #راد دن الاخ هدا فا هلر تداهش ماح هعرح هل هدر شأم» عاد

 قاب تودنا شومارف یحاوملرادت مغو شوت ید رش لوا ج داش اب ےھاربا |
 یرنصم ندم ام طق ةاضق م ف یدلوا لوا ع یصنم ثراو اشاد ع یس اد خک اش

 تاس | هن رات رطح مج ناطلس هل بس هر رت نسح اشا نادو ق یدنفا بارش ||

 دیدیاوص م ف × یدادالہمکت یضرع هک ۴ زو لصق یساضق كىن الاس بو دنا |
 ددم وک دنسم لیغوا یعنوغار رکاب لدرا هرزوا تاود ناکرا ضعا

 نهم نامرف ندنارودص نوح |بصن هنماقملنا یناغو ارو اغ ناتو عقر

 رکا دنرتو دوج عج هنسوب هداز اش اب حوضتیطن اش نیدو ال ائتماهناعذالا |

 هرکسع نن لس جارو رارق هح بصا هدننرق هلوک بو دنا دود ات

 لباق» رز مان هتنالص »+ ی دل, ارادرمم یاشابرکد یسک راکت راو مطب

 نان ابد باصنرفاک برق هک یک «دلاتقو برح لالخ قلا ماو نیفض
 ریشابت بو دیاراهرز وا ییاکد اش لاکمالسارکسع هک, لوا« ی دلؤا بصذف

 رادرس عقاو فالخاک انهدهابسنایم نکی ارارظتنم هنعولطر | حابضا |
 یدشوذ هنساجر ناج غم صاع سکر هبولوااد یسادصیدت ا رازخ |
 رە هناخ دمو ح رخریهاز تلال د ی بولوآلحو یابرد هسا قارطا لع لوا

 تد وةنزادرسرارف هغ دغ دور افک موه مد یرات بشتشجویدب |لکدرمسدم

 نیداممنازابرمسو لکشم هنا ئداو واس هنازغ نالوارابلا بمر غن کرا

 رقراتفرکی رکا %# یالوایدت هم هص الح قیرط هنسکرآ بولو ا لکر داب ند

 قدالبری غز هلیار اس دو مهرد لذ نامزد هزر انلو !یرا ی با تسد بولواراسا | |
ge 2 
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 ید ارد نشود هنلادڅ رم ندنزل شال شا لزق هرد اضم مک هز کن دلاتا
 ینهسلص رک بوذا صدا ندنسهبداعد هرزوار هطمعرمش یاضعقم

 هنردا»+ یدلوا سم اضقلا مهمنردیاش ااعو هی ےل هزواتکسا تسد

 سئو دسیسیض اه هل س انااا ناس الع نی هه نالوا هنمان ی سناب یخ اتسب
 یداوا ےقصووفعر هاند رکص ندنوک ج اهر نکم |شخلواالح اه ةنیلک ی لح

 هدازهحاوخ ندا لزا هرصشیاضو یاضذ ندر ادصردقلا عهفرر دص م ف

 بودنا اجر تجر یاغُلارادمزعو ف اف ناھ > هناخراع لرت یلح هلنادمع

 یدلبارارقلحر طحهد یفاش ماما ترضح را نمراوح هداربکسخ فرق

 ههانیدنف ایا رنجقشح دنچرا مودع نالوازمقنخر هدنزغرابد ماف

 رعطناطلس می راب دلوا لا هش وخ هلي اد وع ه رانطو بوذلوا لاسرا یرازآ

 یرلق دروس تعز ع نانع فاء هم وسر تخ مو زرا د فرط یرادرمضح ناشز
 لعوعو كير ەنساج ناور قحاوا یولعملمگ هاش مر وشکرواد

 یلاح عقاو نیفم دو ارکسعردق ق حلوا لداشم هاش هلي !اشاب یت رم تو دنا

 رارفهدراصح هرم راحات بو دنا مالعاوضرع هرادزنم هدرکدراددوتاو درد

 راشتفرک تودناتکرح هاد سه تدمەدابزندیاکم ا کا هح # یدلدارا تا

 ناتسرهش هاتفا ین اوح حور نالوا ترو ڈشکن اطلس نکد اراصخ قمضم
 هنقاشمهرصاحم برق هبآرن خ داغاراقفلاوذ یسا دخک لے دیا دنر طق ن دن در
 .ناوز هعلق ب نکن | ندهظفاح نماد هلي اناما بد رف هرکص ندلمح

 |دنشکراقغا او ذرهکدء اش رفظلاده مف یدشود هناج دماشیالمتسا تند
 چارو ی راكى راکت مان یضت نموا شان یو اشا لدنوس ن نوت هد هظفا غو

 دود توانا یالطا یادءامو یاهرتسا یونعم یرلاعا نیعتم عدو یا نما

 هاشد اب موعههناور ام دقم » یدلبا میلستهناخ مان لع باک موکح مامز ملا

 ار ادقمرب هدش ا-آرتسب زونهرکسع قعاوا ییولع»للن را :زیضح هاس هراس

 | نکا شما اضتقا تعاعا هداوزنا جک خداتش مسوم لولح تون ارارق
 انوعو :لاسرااغا .یهاشیساغا یزهگهالعم تنطام تریغیا تقهر
 هد از ناب طاس ندارزو بولدروس لاصبا هغد رش هاوان زارکسعرمم یلوطانا
 رو هام هلی !لمروسرکسع ند اج کاشان ییطصم هدازد الوستاجواش اند

درکنرادد یدصف ناور لهاش یدارل ساوا
 یخ وا سلعذم یخدهزادرمس:

 |4 اراغلد ا: دامرس تدشماکنه نیغلوا ےنود یہۂرھز هلیاف امرهق رق مم
ww 

 فرط

 و ق
. 



 ۳ ۵ ق# یدنلوابن رتاع و طهد هتفهرب هرزوا بازو تدز لاکه دنفا رط اورهش ۱

 تاعالره# بز دیا ادد ساس لاکنحهدون اق قهر اشاب ماری ماقد اف ق

 | د دناګنشك ةدرج ان هدناوباناوسک ناری د تلو اروم کودتا فرش

o۸4 
 ا ج
 | لر هتفج نالوا یا تم ماش ندنقرطاش ایر دیلسیم یدلما راخدا راش دوا

 | لکو م ءاللا نا یاو ذر, یاجدجا قیطنم :یسضاف هلیداسف اوز اعانأهع

 ' ییمذخ لوا نیک | لواح ییفوق لذم ربمءاضقیلوا مدعرم هم مز اع ییعنلاد

 ام قیدردتم اادهش یادهساهطب یخ ت ینا توردنوک مدآهیادا
 هبناج قیداوازوم ماش اب ناعتکهرزوا یی دلو اروم حفص ش هبا ام دقه |
 ؛_افلص هم اه ضاحم نوک وا رکن * یدبا ساوا لاعتسا یاد کک لا

 زود ل> اد ید یر هعلق رم صتحءراب یل ا سهدنف ارطا بودنا خف ف هتسحا

 مع ةجهام * یدلم الو م اج لاما هتنطلسل ار اد فرطهرکض ندکد تم ارم
 فطر کسعمهدق دلو ان اچ آره م نر هنعط هد ماند مکن زان اطلس یارک مع

 |یراترضخرادتقادنلبراب رش یدلوالئات هب ی اورم تافتلا بولوالص او هرتا

 بو دنایرشوز ءراولایرطتسم یعدق هاکتشو یرظرن یزاقسا تعاته

 زمغلخ هدنساضق لودن اتشا بولوانادومف اما قط صم نابرخک طباض بجر
 | ی دلم االتعاهثسالاو هنر یلوطانا ترادصیدنفا .دوج هداز ردارب نالوا

 نیسخویدح ماع نآبعش ف × یدل نا بولتروفنمیلحم نالو | بوغرهوهدیزک
 ی هرس لمس ان هیاقسو هسر دمه دن اکم لو ااشاب قیطصمهرق مغ عار دص ءذغلاو

 رد ءاع در فاو ن دل اع یتا زیر دن هدوتسر زو نالوا دس هغ دنآلب دم هب هنس

 اوب ی ولذا طوسضمان یت اعدنناناثع یتاع یرصکب «یدلنا لات
 | ترشد رجب ہلا یرامد رش ممما یرلترمضح ةایس مخا هاشداب هدورغ

 ۱ اعم لضفدادماندتنګ دن سرة دارف ف ةر زج نا فمر ف × یدو اوو طط

FTE۱ رویم  

 الوزعماشابدج اهرق ر طم ظفا ع ندا ی اهن اره قب رغ ی ال او نع هلروج :

 نيڪ شعری سیر ف هليا نقلت ن.دسفم ضعب هدق دلو لو صو هنو درد

 تدم بولو رودص فرش ف اطاس ناعذ الا مز ال نام زف هدنناد یانواداز ۲رن

 ی الود ل وصر هب لص | نطوهدزوبذرور کو دن |لمکت ی آیخم کت تدرع

 قوبیانشاقمس هدلالخ زعو دلوالاعفناو تریح ردشش فوقو» هدهرق

 هطوغو ولورا یاۃھادا منشی لع هلیا یمکح لذ موق زعاوجزا در نکا

E A 
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 هنارر ه او فرط هلا لامالوص>و لامقاورف تولژازاس علا لماکهدنرارب ذد

 یابد هفاقمطتح مانرو طة نالوا مگ روشک .دنحربسرخ الا عسر ی راد داوا

 رخ نادنتهح یناتموعاهترا هدددلوا ناشتناعسا ناساس لانتسم

 هظف اع ید د درر و ض ی دار ارسم ر ةظو خف تولوا جات هتمه هند دن فرص

 تعسبوئلوا تانتح آن داتا هدوهم یرثا ترنصترکسع ناو اربع یش

 مایش بصنهدنسار د ناو نوک ی غز کس نوا زون نم امو م اج اا هما

 یمهعمضیلاا لدا مو راشادچ مظعاریزو ه دانم لوایدلروم ماظتناادرت

 تافدخ مس هدناو نوک حار هنثمه سودو لنو مارکا یا

 خف هقسخا هباروصتم رکشلاشاب نانکر ید ارام یزونونلوا لم
 هزاره اور ندنرزوا ی هاد ییهاس عوطمق یداوارر دام هنر هو

 هنر زد دل درهش یرادمض> سدنارفظ سخیامرف نامر > بو دارا

 ۳ !زکم فیض مارک اهنا لادا نالوا یک اج هدنرل: در ولورا يح ترض

 هنکراذن تفاهة رها تطاس ناشو مانماشهاءدن ها
 نهانممو منم نماوا یرهظمیهاشنمش تال او شزاوت بو دنا مانق

 رېش عنات هرکصندنراق دروس لح ام ییط هرم ئهلا نوع ةر دیدلوا
 هرکص نوک وا یولوا دما ار بکش نالا غد مآ ی اض هدرول نم
 اشاد یسج نادومق هدل رام لا ی دلوا لصاو هرنا هت سخر کسه م جد عظعا رزو

 خسفر هبیاراکز ور دنسب صقانرامعم عفو روم ام هل بار تم هام تم ذخ

 یلج هاد ه داز هب او نونح لاعنو ندو ذ نالوا مور ترا دصردصر دقلا

 ترد خوا تولوا حورحودورلع»ندهاکرد تمذخ هی اهره او ء ضد هنا

 تصنغ یددفاحوت هداز دج االمنالوا یرکسع یضاع لوطآناهرکص نوک

 رارحا نرش یلوانترادصل اعماجلد هلوصو هلو ءن مس اوز ازعان رف هد لولحم

 |یهاشد اب یانسرف تالف یاوله رکص ندتحارتسانوکج وانواهدر زاید ی داد ا

 مظعارزو بالددوس هما لالجوءاجرشنسم فرط هلیایهلا دس ات تسد

 لواو ع دشت یرادتقا دنلبرابر مشد هنناخ ےک نالوا لاح روا

 حدون هرزوا قاشق هد کیر ادنوحا قواد ہقت 4للاوحا راد حرس هدازنم

 ما ةد ماھ لاع یا غ تشکنا ہد عنج اد کک نف ہرخ الا یذا ج قی داما
 نالواهدنراوجرا صح هرحراخو هبلخ اد هر | ی هنا روسری معنا شاد ماريد

 مهردرام*ف بو اناهزداسم ههر داصم نرابلوتم فاو اون (اصالالما
 و

 رادو
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 نانطل سىل ىعاەد اردقلسو عادنرانددااو صفر لطا بهذمارهاط

 سوادرظ هبادنشکدا مو باح هنلغوا هلو کر بها یدل | عاما هناشنرفط
 هدندا من نکداشتاوا لاسرا هنثرط مورضرا بونلوا تانع ااا ماش
 یداستناوتع اطا هرم مضح تنس لھاناطاس ب ولو اهرزوادا لاو مفر

 نالواباس هناور ماست هنا هج ناطاس هدر طءا دا نلوا ها ترورمض

 یذفاز بذا ی هبوا نیش یدلد !مادقا هما دعای نا مر یاد ننک د ارم
 قغلوا نیمعت نیما هنر زوا نیلسم لاوماو لامو هلا لاح تموکح بهذ هدب

 هلومناتساهلیا یلاوماو قازراو یاسعو دالوا نو دروکک بسام
 لاسراردقلا لملج يا هما شابدجایاح ناریمریم نوعا قهلوا لاضیا

 ثدهنلما را :اوک ینیدنلوامارآ ماش بصن هدننرفوک معلق یدناوا
 دوو نشاکش ع هبارید هداز شرب ماننیدلاءالع نا طا رثا هدنشرفروا مامد
 || رکسعمهلب | ل.عاشو عوده در طرا بش لوا نکس ادوزو یس: دژم ییالوا

 یداواکلنش نفتو توط لدهحاص تولوانشورزوررادو یفاطلس

 یراودوردبولوادنسرهق شد آدنمویوخو ناتسېو سروج ۱۱ ف

 هرهاظ لاومانا لود هدنرب رهو ٌدلاخ شقذاسا هباسیراعتادنلبو نوزومو

 || ینیداوب لوصو ناور تنه دز هومن اتسا یداوا لالاچ نارک امخیةدربهنطابو
 همناطاسلاترمضابرقم نامرد ی نامرد تشحرپ یاش>ا لو ےک

 غاددازاوررس هبایاشهاو ترشاسم اغاماص یسادقکراحو-قو اعارش
 هناخر فا سمزونههدارهش یک امانناجلس نا ماسو. داب نا طاس تن طاس

 دېش ندرعر کشیت» دنا بح هضوزو ماش یراتر فاسم تدمهداش ى یاد
 مغزو ناو شون یدقرخآهدلاع مزب هدنشابرش رکن نی داواماگک |

 لمه هدنرار وکرزبر دورا نهراوجو نر تڈ م مع بو دیا شوم ار: یراکزور
AS ہس مش هاشداب تنح صور هلوایرارب قراد دتا نمشول تاوخ 

 رورو. تعرعدنعس طرح هنئرط نوزئو لبدرا هچرکا ۳

 ها ر الوج فاهغصانالوا مک قارع تکلم 3
 هدنرلهنار وار هند ییرکسع یابردن رک یدناشلوا یرهدادرارق كا

  0رس ر مع لاچمدنکرادن دداوزوداز یرادقم تافکح

 لنتعاضربش تین لوا نیک ا تعرع هاردس خدامممدنج موعه در
 تاصاریدنراسعم فرط قرا ریخت هرخآ تقو یسهماک هلعف ند و (

 ا



ON 
 ق و ت تست

 یزناواهارکنارسخرممروشک مزع هلا لع الکو تم هل ان رض یهاش هدابز

 یم هب دراکدخ الاح بولوا ییهاربد ناور علق ل زنم یتا! نوا لح ار لای ط دعب

 فونص قعلوا قاطن نودرک قاظو اترضم لع نالوا هتفابرا نشا هلکعد

 یرادهدرب بونلوا میزوت لمتفو توزابولروکو همز او ندهناخ هبح نکیبع

 هدانزرونمرخ هعک لوارفص | مف یدنلوارارقو مارآ هرزواراطتناهراتبش

 راصح یورابو حر بولو ان نم هلی اراعث ما لعاشم هماق فارطاو نشور
 هدتعاس یعحوا نکداراضتنا یاشک هدندوسرهو رادسرارادسابهرزوا

 موخ یه نا شا داخ بولو ناور هنيا هعلق یکن اور لبس یرزو الد یز هک
 هدلشیودراو هدنو یعفرف اشادج زادرم:هدننامز ناخ دجانا طاس

 نالنا ندنم شد فرط هغ دیااد د سرته راد قمر هنن راکواراد دل شد هسرتم ادا

 لانچز یزوب جافریو لا ةداتفا یراهحنهلپا یرهناد باتو بوط

 مه نم هراحورج همطعشورع مشالارفرف ندزاو هد نا طاس فرط بولوا
 1 بوادراو هنرابنک قدنخ هلی ا لمر دشکد سرتم جوا هدنوک ترد یدلواز اس افش

 )نالت [تدسرغ فرط نیفلواردق یارم-یکسایحشا اشمذع یسهعلق ناور

 ثابیسحنادومت یدرشود هنما رکسعهدمقرش بثاجیراهناد بوط
 هلکعد یسهملق یززک هدن-ارو لدروصیک ؛ز هلن !توط بوک هعلقددع شد

 یلغوا هنو کربما هليا یشاط بوط تودیارارف هرزوایلاع لتنالوا روپشم

 یدردیایشالتعو قرفتم یراشالادو دنلبنالوا هدنسلاوحو یار

 || هماغانارسخ نارس خرس یراهناد نوط هد ح او تعاس یلاوتلا ىلع هتف هرب

 راص>راوب دن الوا یرارامظتسارادم هلی ا مالو ا یلاخندنغالد ال یم مامد

 یرالع لوا بولواساردنا فرشم خد یرامقایو ساس الا مودهماججاج |
 یس یراکودتنا فرصرلرم-خرم نر الا دسهرب لل ا فدا طل لاسعا

 رحساا لعرثایزوربفرکسعادعام ندنعد داوا دهمدی سشو

 مانا بؤلوا یدمما هاج ةداتفا نخاوا یرامولعمیراق دلوا هدنکراد شورو

 نامالاةزاوا ندراضح یورابحرب هدنوکح یخ زکس ندەرصاع

 هدر هان تقو یدلواریکور اد لنهآ ی همت لدملا منادز مغ یادص لواو ریکلاع

 ناماناسحا اردک دارم یسادننک ل ناخ یلوق سامهط لغواهوکرما
 زکددزو رای داوا لوصح تررق یلو دسم بودن لاعور هلا قار دا هنداحر

 بولو اطاشه تلودطاسب هدایت فرشزرح خد لغو هنو کریم

 سو

 یه رو
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 ٩ سس سس تال باا ساس م

 زیبخ ندنلوصو برف ملف ارزو تو دیا ماش ست دل اندک

 تولوا نیت نت رد دیس دندنسد تام دخ لامقتسا هلی ا لالجامدق یتحاو وا

 صنم م ف یدلوالوصوم هندامش تاو دو لوزع» نداد فیت اح ب صام

 زادملس اانا ماش بونلوا مانا ناشاد دماج وک یسک راک ماش لوا
 چوار نا لچ تم دنامز لوا منه یالروس تانغ اشار

 ۱ بوناوا نامرف لب افا ر 2 فلع فا اب رفع> اسو ناسخ اهبهداز

 هن وة یداوارورسم اعا اص یشانیبرقاج هلا یلوا ع لن "اوروخ اربماعا نیهاش

 اضتهایهلاطخ«نوحایهاشدا یاضر لص ت یدنفادجعالمشیهیض اف |

 ه.هلا تریغ محال ید ڈالو ار و مات زد در وما ضعار دا

 یایودقن کن دساوبس ۵ KINE .ناتسا الورعم توداروهظ

 هماحو بلصهدرازابرم ۴ بوررتک هب هن و ةرار کت یخالاتسخ یرتفالهش

 هکمروتک نان مه هناخ هنس لوا ځد ی اب یویقروب ن یدلب ا باش نتانح

 ر زو ۍدلوادو ای دوو هنمضس هلن اح اوهر حاوما مداست بولوا روم ام

 هرکص ندراضاولرا دن" یرکسع مزاولوزاسن و شکشید هدمور ض راماتعا

 سست

 یمهوازوتسة در قدر اب بو دنا تاتتش لام ور هنا دا تلو د تاکر زا کیس

 همژر ضرا هن هرکص نوک ید او نورقم هلالح| نماد ل قت فرشدازنم مان

 تانار ەل ام السا ماس امو ع مع اریز زو هدلزنم مان هل: ایدلو ان ودامەدوع

 نالوا زنه لر شعلا ندرادکسا رک دزور تو دنا لاب ةا قابا تدافم

 مرغ فای دلوا لات زبر ج وم لاونر فلتر کسع یابرد یکیا هد مور ضر ا یارک

 یودزاندنوز ر طهدلرام لوااشاب لع نیمی چب یسدکیراکبس او ع ههتسل | ,
 سنج هدنس هلدا شد یم هقماس خارج نکل بوروتکر اب وط بوک هعاق ویا هه ۱

 اشا بهار اراد هن ز خر وک دنت موکح دنسموراذک ندرامشتآ خيتراوتسا

 مان ی قشاو هداز شواچ یشاباقس هدنغاجوا| یرحک تالذکی دادارارق

 ناور بولوا نوزفانددحرکسع م فرا داوارابرهش رهقرهلتم یثابهسم |
 یللادد رکسع نیعمالوا حیاتشهفاکد هبت سهول هری ەد ی وعلق رحم يڪ

 ه دمور ضرا هلن یارغآو هند زځ هدابزند ه افكر دق ںونل وا جارخا مداردق كس

 نیس حرار سنا اوا ل الحا هل ا تراز و تعاخ هدلالخ لواو یدزل وا فقوت

 یبرکد لرون سهام بووارومآمهلبارکسعو هننزخ هظفاح تمذخاشاب

 ندزوبو بوط ز٤ لاددع شب یر کیو رکعردق ییزو یکی نوک ی ا

é۷ 
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 هداز یهرد لوک یو هسورب نالوا یسضاق بحوم باجصای هل ساقلا اشاب
 نالوا هد هرم یلاو> م ق × یدل وا تد اهش ةف الس تسهمم یدنفادجا

 عاشتنارب عامضل واب ووا ناشد رب هفارطارلسالمتس ایل الح یسلاهاو یرف

 هدنا بولواشیتفت قالح لومناتسا قکلوایرام!اعروفتم ینیدلوالطعم
 یدنلوالاسرامدح هماقمع اه نوح ا یْخلوا الح اهن ار اناعر ندنانطوت

 ندنربامهیودرا اد لوصو هلوبناتسا یارگک اج لوزعمناخ
 ۱ یضتر و × یدنلو |لاسراهراص>زاقو اعابتا هعاطمناهج مکحنالوادراو
 || نیفلراقاقس هتناسهدنراند یدنفادحهداز ق.فوت یسض اهربمزا هلی ااشاب

 نددومشهر اد ید دوجو ب و دنا توادعو ضهراهظطاوتص :رفزایتدا

 ب ولواقاطد ناع-ا قاط واب رضه ساو س یار د ٭ م ق یدردتد اد ولات

 مول سماش*یدلروس تماعا ساساحرط هدماقملوا نوڪ یرکم

 توقحندنن اطاسنولا مه مرح ال ہن او نع ف اشر زو اغا نط ص مراد لسه دلوصو

 لزنمه اید ق راد دم ا تردا مم هنسادا همنهت تمذخ تاودناکراامو

 بولوا لصاو هنوب امه یو در اشاب ىلع یلنکسک ن درااکمدراکب لوز هم هدرود نم
 هورک« یرلوارهد نا طاسرهقر هم هدنس لام اشکودت الواس ام دقم
 ب ہوا هدنس هظح المادر ذو زو يم | هفسرب ند هصاخ ةت دح ناستاتسو

 نو نم یکر ریادطخ نعضتم ینمطلتو فیوخت هنمان نو امهطخ هفارطا ماکح

 لامقارد ضورعم,کودقنا لام ال ام ناما هسک هد قدر طول و لاصدار دغ اک
 ناشف و مت ناکوحهد وار ییسرباوه رس هدر اول علم رول اواذخ | نْغط وا

 ندماحن و ادادعا ی نا مهمدادمب رفسنالوا نخ اشاد در اد رممن# ی لوا

 نکا شا تافوافرص هنس هتمذخ ینددلوار وهام بو دنارگنراندمزرع

 فتاعت یرا خا یراک > هدنا نابع فطعهّنناح ناور ناکم دنا ناطاس

 مور ضر اظف اع نوح |کراد ما همو مزاول حد هدمورضرااددحشنکع |
 || هلیانوزفازور تلود بودیا لاسرا فرش مکح لاھتسا هجو رب هیاش اب لملخ

 تعزع دنع«كیرح هفرط لوا یخ درکسعمم قحاوا لص او یربخ نون امه مع

 هل .تطاسو اعانیه اش ناداوت یادفک مدکودتن اراذکن دار فر هم » یدادا

 نویامهطخ نالوا دزاوهدنناب ع ایکولکر شمش ةدوسرف فاش اپ لماخ
 || تیر هنبناح مور ضرا هلی اراوسردق زومحواقحناو ترد اہم هلع ل وه

 هدنررت مور ضرا لف اغ نداضق مکح هسزااش اب لملخ # یرلم !تعر امت

 سک
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 دلت مش یتا شاب نا مکس اغا نردلا لص+لوزعمندکاکب ادا بولوا یلاع
 تضمن لرب لاساو رعهقردنهدلاوش هام مس ان یدلروساشاهدلومناتسا

 یرشم هليا عشت تم ذخ الد هداشم مان هد دل ام امو ع بولو ا مق او نوبامه

 ندراشان قالوصن روج ایکو دتا دام ین ال اوصربهدنازنم قمنز ادرار دلوا

 ۲۱ هدمآربم قچرازاب × یدلواتساسسریشع# راسوخ تاج یمهلک ر

 | یدامادندنراسر دمهیناجلس نوح رطاش تب اعر یدنفاسلوا اطلس ماما
 یددس* ی دارو تءانع یس اة هبرداهمذ دنول ای الخ ه یلح سنول دمس

 یلغوا نالد هرق نالواهدنت»ذخ اشاب دم یبروکی سیکی راک كوطانا هدیزغ
 یلقادرپ » یدو اراب پک بس ندرمسراب بونلواراضح | هنوب امهیودر |یشاد هرم
 | کودت هاناعر هدنتموکح ام دقماش ابنسح ییطوط لووعمندن امرقهدنلزنم

 قج البراو هب د اولو « یداوار امنوش رب هش رش دم رسر اتفرکر دیس ی دعتو ۳

 یدل ادورو هر ترصنر کل هلی یرکسع یو ط ان |اش ابد یجروک هدزوزیفزور
 هاسنکو مرج یب ریش نالزاهنمان یسرض ا جعاهرق هدنازنمراقاص-اهدعقلا یذ ف

 دىقرا *یدلوا هاکترابز هنقلخر ابد لوا یزا نم تولواریشعشمکح دان ندرک
 عنراباعر نداش اب یلع باج نالا. یساالاریمانامرتهدماقم مان اخ
 یط لاو * ی دلو |نار مت ن اکو چ بوط یمهدزا دوشم نیک تم اکش عقر

 رابرهشهدقالر ار ارق ل در طح لّرنم بد رة ړل سحر هر هنن وق بولو! لحام
 نالواس و دم هدنس هعلق هس وق بز دارا غلا تاذل اب یراتمطحرادتفا طلب

 ران دت | سوب ام ند اح د هاش لصو عتک ی اجر ثدء نش نط صم ىلع واںرع

 روم یب هی عدو دم ییاح لدو کرا ندهاسهدنسا-هثاتماعاهزور خیهدهنزق

 تسابر یان فف م یازجا هلی یاو ا تساسریشثرانفرک ابقشا نصعا دو
 مانیریاجدز هرافنهدننرفروت نران ضعدرو ناو اداععا هتل اقم قدص یدلروس

 برشتمچ هداز یرهوحنذ از نا.عاهدفدنلو | مارا یاکتممضوهدماشم

 اخ تخ انا یدسح هدنه کر اب هاکشید بلوا ناش وم اځ لخت نکاس هلی ناخ د
 راذک ندنکوا قاطننودرکق اطوا هلی هتسکرب هدلرژرپ للو دلوا هامش

 لاند رانغا لاعب ولواهدناوخ رابح هلعتمو هدن ابتلا لعاشم ×یدلد ااضتفا

 نالوارهق خمتهتشک توراتح ناخد هلو ن دنن اسراستخا یمقمشر نذل ؤا

 ناشدرب رقع ب رع عضووو ناعدلامشانداعشهنالوانازو ارد بدر هب هرات

 یر مهدق دنلوا اشرف ناف یاول بصله دنس ارد هبرمص کر دشع | لقنوب دیدن ۱
 ی
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 رکر اک ضرع ذولا ضرع کودتااشایدجا یکی راکت هدنق> یدنفا فا می هدا ر

 | رج م ف» یداد ادوجو تابثا هخ معز هلکمر دتا ین هسربق یو دن لوا بولوا
 ۱ ت» رعت ۳4 ربذ 1: ی و دحشیدنفأ نیس> م ود صنالوااعهز هدن ؛رفس سرمه

 ۱ ٍ هدد کشی دعه مات همش وصانا هدهشوةف نولواهداتف هنو ماض مرتا هلا

 | تادحالصا هلیا لارقاعا نیهاشیلو الا یدا جب ف + یدلوا هداهنوز هبارت

 || لاعور هابقاودجتهاکم دهی ی! بودیا دقع شب تح از لص نعضتم نیلا
 | تدالحطاس هیشاحلیشت اضرتسال ادعدجداشاد ین مم م ف × یدل ا

 | ییصمریزوهدازدالوبناج یطظئانح لب موزنالوا یهارمه بودیاطانم
 هرځ الا یداجیف» یدلد !تعزعدنعم هجون هب هفوص نالوایهاکتل اد ااشاب

 | یدنفادج یقعج دعا قم کد مور ردص بولوا مقاو یارتحاهدنن ام هطلغ

EEEتاحهصور زودهدند بودیاتغر زظ فک  

 ینو ار ابنوحرسعرام رهز ماکت ؛رادرکب یفاء یفنزاکز وروادهمق»یدلوا

 | دا مندي داسخ نکنافارشالاسقت هایراسنتعا لو طانا ترادضص نامش ف
 | یراوتمهدمزلقره یدنفا یخ نالوا الحا هه الا مرخ نفالاراد هلی داسغا

 یی دلواداده نب تم لق هدردر × یدلرا یزاکدرورب تجر یابرد حاوما

 |نتامهم مع تکا خشو دا دخردا درتسا مدقمهنسرب مطعارتزو یرتا تفرحربخ
 | یمذخ یییدلواروهآم بودیاراذک دننناخ یوطانا نوذعاداذعاو راد

 | یربکهعاق ماهم خدهدیناحول* یدب اهرزوازودقم لذد هب اد اروصق ی ہد لح
 ِ هداماورمض اعهدابز ندهیافکردق ف اطاسنامرف بجوء«فاتسروت مزاولو

 | ندنریهس ناورهر انس الا دحر یرلترمضح هایش مت |هاشنپتهرکصندق دلو ا
 یا هجخ بوروم عو ځو ط بنترت هرزوا یزیب دن یخلواریخ ات یدادرتسادادخر

 مزع ناضمررپشق* یدلرا لنزرا سقت یامت هنو غر اد کس ایا ر دص هل. النراکدر |

 فان بصنم نیغ لوا ندیرش الاجر ناخ یارک بتاج قعلو اررقم نوباسه
 لنس هذ اګ لوبن اتسا اشاد مارن ماقم ح او م ف × یدلز وفاز هنارکت د انع

 یدنفایح مالش الا خش + ی دلو یاقم ج ارس اش ان یضت یه پولو اروم ام

 فرش باکر مزالم لام لا قا هدرنالالاجرفسوت یلاعلا مع الاتسح
 رکښعاغا ییطصم هذا زدالوبناح نالوا ییلتذاصح یی موردترلد دلوا باستا

 ناکسهدرادکسا لرنم» یداوا لصاوهنونامهیودراهدر ادکسا هلی ار امر وم

 هاکر د نار کک یاغا هلیا قلوا التم یی بکوک تاغا یطصم قاب

 ل زر



 ات تک ی ی ی یا کت

 یدنلوا نیمعت هر اشاد رغعح یمذخ ن دول انف اع بوالوا اش اهدنماقم اشاد

OAL 

 ںونلوا لارا یسادخخک رابجومت هلی اد اسح داسف اوز هدق دلو اء اجو لالح
 هرکی ذکم ءاضق یدنفا ینحسهمالق ارش الاببعن یتسناینصق ری
 داعصاهناشن یالاوههدر یورقنا بوئلواداهاودرطندلومناتسا المان

 یئاشنوت هنردابوتلواتاکشندنس ان هنمفک هدعقلایذق» یداروس
 ی دباشخاوا لا سرا نوعا تساس تمذخ م اتا دامن دد الج نالوا یسیش اب

 دېش یهانک ی لوا لدن هب فاج بونلود دی دج بدان هدتموکح ماةمهدقدراو
 روما م هزکد هرق هلیا اخو ط هدهشم هنسو اشابرفمح نادوبقمف«یدلبا

 راهظاروصقوز هدنساداتمذخ یخ: دلوار شاماشا مارد # یدنا شاوا
 هل ءمان لوا ماقمع اه اش ابرفع> نیفلو ار اکملظ هند دون تموکح اره اظ بو دیا
 ارفعح « یدنلوا تد انع هبا غ انی سحر وخ آريه یصنم قاناد و قو توعد ه هنردا

 مار ی لوا لص او هنولامهیودروا لیا فص بوةج ن دنس هلکسا هنراو اشاب

 ك رت ەراکشرةحع یک یلارة هليا یرابرہش یل اع عمط زاورب دنلم راها شف

 هدوع ادار د بولو اوم عن رغارزونانلوا لاسر اهسودرامدتمرفص سم اخ فأ

 اش ادا رم یزاع موج یم بولو اا دغ ہری شھر ثاشاب هز ادا م ف × راب دلو اص سم

 نیک ات اکشندم ات هراس اتد اوس تاکرراهاوخ دادندهبرفهرقنالوا ۱

 راسا هہناح لوا امدقماص و صخ × تو دنا ف اکنن سان دعا تمغر لاسهش

 هب لاعنامرف كل ارة ندنفر طاع ا نیه اش ناننلوا لارا نوعا لارقر اوطا
 ریصد تلو درب رم داب ضورعمیراضا" لاما وتعاطا لاک اتزوص

 هب شاد یضت ممر زو یه ذخ لاتقابو لص نال وا یماضتعم لام عقاو نیفلوا

 هدیزکر دق لب شکل ندریاسو ندنر ا بابراواعز یتا مور # بولو | ضد و ةت
 هاج هد ولا همجوت هنناح تفالخ تعق رثتسمو لاسرا هبوص لوا هلپارکسع
 مرح رو دص یی رخ دعوا هدلوالزنم 3 ء هنسا مررخاواق+ یدلروس لالحو

 * یداروس الحاو ین هسربق تولوا یامرهقرهق رهظم ریصتتو تم فو

۵6 ۰ a 

 ییلابرای دننآاب>رل هفنمندنس اضت لومن اتسا»« یداوارا نمراوعمه با

 یتهزفاسبحرالنممدقم نداعدمقدصبئاح حج روی وعد ےس

 نءارب بوتلو ار اضحا بن ان هرکصن دق دلو ا بھلا یرت تاطخر هظم هلی ااا جاو
 یالطایرب#ذ تجر اله هل ا کلرک ی الد نر دص نکی اشا واراکشایمد

 ب یه اف لو الا مر ق# یدنلوآریح اهب هنس قو گرب ف اطاسنامرف

peme | 
 ت

 ی ٤7
 دبمن



ON: 

 1 ا نالوا تانغ تیغ بولدروس تاتش هنا سه تک ندو بناح أ

 | ىم ەدنح ابص ن ەچكى و دنا رورسرون ضیفهناکسیماعیارس یراحی
 | بولواالتمهنسالد الحاو یتراکیس ليمان لک هپ همرکمهکمیدنف | نیسح
 بخررهش عدار ق# یداروسهداعا هراع دق ماقمیدنفایص یراعزکفلس

 | برخت هسريق خدیدنجر مودخ نالوا یسیضاف لومناتسا هعک لوا نامه
 نارکدا هلی اضق قوس ضع باول ارودو تامسا ترش امم ف بونلوا بم ذعت ها

 ماح هس وب نکلو لمم هنماعها هدهعهعاض کد یععضوت اضماو مکح

 یدنفا نسخ *یدنلوا لرحایهنم اع ی۲ ید نیر اجخعادص روهظكرورم»

 ه دقداو | لطاو هنلح اس هعضکخ لج وکلا اوتسد لب ره هدالد 3-۳ اوما

 ریز نقدهدنرف سه عع اب هندرولف ند هنا طاس قبا دح بولوا لب ان هنداهشزع
 دعیاسا هلا لاتحا سادات نشو یدحاماع» یدلوا نیمز
 سعاوانفد هل نهر امد قغ ادق ی بودنامادقا ہر ق شن تاذمتسالا

 دوقفم یزریچ ان یوم لد هنس هنیسردص یراکدتد الاب ندک اخ شی الا نکا

 نرا نمو نیکعو ان دم اتم لوا لاح لع هل اا نوا عد# ںڑلو' دوم م یییددرا

 راجو بق بو دیا لو ئاتسا مزع لوا مو نوزح باح نایرارف هرابدتما نریم
 هه اکنسد ت داعس هاکر دو لامقتساه دند دارو یاغاهداز اشا حوصذیسادخک
 بو.درو تصخر هراذعا تامدقمطسد راننوخ ریشم ٭ دلت ا لاصاا

 رازان هبغا ن دات قدضم كنهاهرکص نداضتخا نوک اتر داد فک |

 یدوجونمزخ هلیاهمهلا هب ذج شتآمف«یدلمااشفاهدما قم مان فوک

 هددد# لیحاص هللا فزاعدسندناهاکرارق ییتنکمرب هدنیرف فاق نوا

 مضوءه دل هناخ تازعندنسهحاسبم هلو اومدع قد رطح رع هنهر ایورمس

 رابرهش فرط هر اومه بو دیاهشدب یدانسفو هنعفهثدمه هل لارو ف × یدلد ۱م دق |
 زادنا كنس هنر هدونو نادغنو قالفا نالواهرز واداقناو تعاطاءرا دتقادنلب |

 یراترنضح ناو تدودو زوسنمشد :نامطلاس نفمانلوا اغ ندوات ذا ||
 بار نر ایدور اد بو دیا کور هقّآهنشوس نس آ دیو نی دف لوا 1

 لابقا فر ذن نوح اخ اب عن نر کس غو تعرنالوایرا هذتارادمو |

نشایناصنک بوروننواسخ هحسوت هندناح هنردا هلرب نوزف ازور ||
 یامرفراک ا

e) ۱اا ماتمخ تره هاكر اغ یا رصص هد هنر دا لاوش ف # یدلوایاقم او  
 گم بیس

 لالح
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 | كغ ادادرتسان دنماخت تسد ش اعم دب شاما زق یدانآت شم داد نیل وار اتفرک
 ee GR سومان همز الو تنطاس تع یا ته ۱ ۱

 مگر وشک 8 و مدیقم ادیان شش باکر نوا یرابر رشف رشا عج ۱

 هرکس ند لازا فارس خرم ءندنرزوا ناو« بو دبا تعزعءاول عمفرت هلی دصف
 درادت ییناک یقامهم نورتمرفظ نوا مهرفسهدلح ت دلوا سانم

 مالسا شکهیس هزادکسافرطرادممسهالاتسح # يداوار ومآم هليا ماتو
 هداز دالا یمدح ىءەظفاع ینا مور بولوا ماقم م اقاشا د ماریدو ۱ |

 نوک یمیدراوهناوبد اقم اق مدق لر اممرزورخ الامر ف «یدلواهدادرارق |
 اشاب دوش هداز هلافج وا شاب دج هداز نا طاس هلبا بد د لکد یولعم ل اع اخ |

 ه دن را ارس × بوناوا لا سرا هسودر اشاد یطصم یراتسومو اشا. ف سویو ١

 ۴ له اشداب مف × ی دلواهرداصمتسدهداددابرپ دوتنوسانح نالوادوحوم

 هرکصندکیرحت یرادمنومالسار کسع م دشت دە دم زا یراترمضح هان ۱

 لرم فرو کح ی وصز «رادکسا توروس مان لاماهعوخر شعم |

 بهر ادعاواو دصا هلمساقلا هتشکرم هدر هوم یکتا او بین رت یالابزغ

 یداهیاتذاحر ؟ییادد نا نا ارس خرس ندا ن دصف ناو هعاق م ف + یدنلوا ۱

 هدلوب یربخ ید دلوا نادرکوررل.م هوعه اشابلءاخ مور ضرا ناریمریهواشاب ح

 نوحاردس یزاسميم هلبا لدرورهورطاخ یافصنغاوا لصاو هرادمس :

 اش ناری مرید هد تم او امانا بونلوا تعرع هاج لوا روا قخلوارارقه داخ |

 فسهمهط اغا ناعلس یسادککاشابوم مخو فح ع ةتشکاشا یاغوف |
 هتک ی هناب دی هرزوا یرل نیرید نيد اش انک  اطرخ الا یداجق» یدلد |

 مالاو نح کارد ةراوا یکی ادنخکر اا وکی راطداض ها ماع یواغو مادقا |

 تریغ هل هدنراکو دن امو-ه هل. هت اهب قمر دلو یرادر ارفق حد هرادرمم# بو دنا

 مادقاهدا-فو هنتفط اش او در هراو دنک هنن نر را دصق ولو ارب ر جو میر عرس

 یداادس یروشورشهزاورد هليا مادعایرآ وین ندرا رب کز هنفتدا ۱

 هقنزا بودیاهارمزع هلسسوزراهسورپریس یراترضح هاجمج هاشنهش ف |
 را در هدراصح هز اورد هل ار اتسدو هم هانکو مرج ف یسدضاق نوک یاراو

 فوکیغتلا لن راق دلو ا تد اه .زادنا هباس هب هسو رم« یدلوا یزرتن قوا

 هلی یماکعنار انا رج ارز یو اف هشت ندنفرط لونا اسا |
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 بوطهدابز ندزومکم !ندرار اصح بشر ه» بوناوا نیز با لد دانقو عوع ||

 ح یلالمبقعرد كلافتشا هو یاد بعل هنوکوت نکل ؛۳هسلرفصف یدرولنآ

 هخراو هفاروک النم ندنحراخ یسزاورد لعب توئلوا هدهاشم

 دشت هاکر کم اتسا تزلوا اريةران هتخوس هسرولوارهش حار ضرعو لوط باسص

 قلخ لاللا رجم لاحو ۱م یدرتسوک نیتعنص قازاشتاهراکرور نانوهوت

 ریس نام اعنابزدقعنیفلواادبوکو تفک نم اوسو ستو دنا ناشدرب یلاع/

 تولوا دسنم یکه نامزنادنجاو دهن اخر در هناخ هو هق هو دنلاراد تا

 اموع ادعام ندرصمو نمرتخنمرحو یراس جد هفارطااسآ :] ی اشندغاک

 ناخ دا ناطلسدهع لو الا عد ق* یدلوایراح عکحو هد هسورح لا

 اث الا دانالر او اس ناشر در

 اقا هبابر داسا هشح اق نز هک د وکه لابو تدع لوا ولو اافتخا نکا یراوتم با

 بابرا ف امتثرب یزصسنولو اییمکتر یورهتفشادکویاب هکتوح اما هردشعلوا

نالوایراصح هر نوفا نونزو قمحر شرب بواغعءصاخ فاح یادغ كقاذم
 

د اوا تولتریو تصخر هت هدنامزز ا ی دیایادواح تامح حرفلاهدامهنارا
 ل

شان حوصتهدنراتنطابرخ اواو اشا شرورد هدشاخدجادوع
 باوادس دا

سد یرلهناخهوهق هلمس هن امج لتا تدعو یواسم
 مذیهسک هثابرا ودنا عا

 نکلراد د در درب :احوتفو خش یاحرودنوسلوا ح وص بوت درب ,ag !تسغو

 هدحوصاو سدورد یا بلقیرازاو عرضته ازادکوز روت لر هراڪب لوا

دهعهدلوار ات هقعاص ریشم تسدد وشرف یس هک تره بوماوارکراک
 ر

 نوک دز خر هدنلالخ یاعو الدو عمس ماع ام د قم رد شمال ون داشکی راد مما

اک نادم هکی ارکن بهاشهرزوا یر دلو اراک ماد
 یکتا لوھ تروصهدرازر

 تولوارارقو ربصراوتساات ساسازاسنارو یسدهاشمراسکتاو تعزه

 یدیاشوار ارف یداوفد اهئاب هلی ار اکهریتسدع اسمان تع یها دارمه
 ۱ يدبیلا»

 | بودا تلذمو یراوخر زا ٌهجوکد که زرههدنراند الو لا خه شو سکرح هنس

صل بو دبا لاعور ع وطلاب هل ابد ار د ل اخراج ان نفلوارازبب ندنناح
 هسودر یل 

 نيد آ دن نارمم خرم نوکر ابراج نشد ن ںوحہرول دملا ةنسلا فی دنلوالاسرا

 نیطالس نخوا دودا یس نوعا قلو ادو اان ند دو جو غص یدوحو هلن

 كنىراترضح )۳ وصخ بولوا ندهش د تابجاو هب هم السا نب زک |

 هنسالءتسا * هعن نده مو هشذر ورب ندهنس جاکر یراوت الا حال ر اره

 دایک
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 اد اا تانعش قران وا تربس یازک هلندا شام ودیادورو
 ضع یدلوادومش ط اج هدمحب یدهداممش بلحدولومرپ هیون هدنلالخ

 لوصو هلومناتسا الوزعماش اب ف سود در دښو انة عج«لصاو ندب افت

 هدلالتخ او ترتف ماما ام دقم ناضمر ی« ی دلوا لوتقم هلا تساسریشعث قحا وب
 زا یمهعقو ىلج موم بولوارا هظتسار ادم هن اشا بجر هدلاوح ان دیار و مط

 یدلوااو اکیا یتلاغ | یرعک ةملصت اغایلع هسوکن الوا| دخنکارر کم ینوک
 نراقمیهلآ نوعهدنتح اادج هرفروخ اریم مسح مرک شا یمرب لاوشق

 تولوا یلاع لاما بکر وکه ا قازا ىلاوە رصم تد الو بولو ا یهاشنهش تمانع |

 ۱ هدنس هد اقم هانکم وا همربغ قارا هاکر د لصاو اش ا: لىل خ ىنلس ەد عقلا ىذ ف

 یهاشداب تفطاعوعع نهق دمد٭ بولو االجاو یی هسرق هر زج |

 نارنار دصاابحاص» یدارا یحا مو میم های ههدصنذاهدوع هلو ہن اتساو

 رادندرادم تش>ورادو یدنفادجرتخ ادعسردارب نالوا ید امور ترادص

 ۳۷ ناوخرتس نامهمهدیراصنا بوبا عماج هاکشیب تودنارتسهسنا |

 كنم مرر ترادص تصنمهط |یدرهش سد اس ف × یداوا یراکدرورب

 الثم .هنلولح للا بولو ایم هب هداز هحاوخ یرکسعیضاق یلوطانایداماد
 اش ابر هعح نادوبف هدنراپب هنسول × یدلوالوصومیدنفا حوت هداز دچا

êقاایادغوب هدنزاع ول هردنسک هدق دلر !لصاو هن هطا هجر ود بزة هز  

 بوناواتعزع ناکسلاما همناح لوانیذلا یربخ واق رحیم هرزوا

 امدید راد دشر ! هنر کن شد هدننسوا نکات ح انصرب هلی اراکز ورة دع اسم

 هرارشرازراک ربات بوتاچ هنر اشاب نچرلادبع هداز اش ابیم اعو یار د نهن

 هدتنح هداعسلارادور امت ن اح دقن نوعا له مرهم هنداه هو طخ ی کلو اراب

 هلی اري دش برم بوادر اصاشاب نادو ق هنراکتهدروخ مشز كنا «یدلد ارارخ

 هدرشا ندنو لاف بوشود ۳1 هنسک نعندنکدا شاا هری هضف

 شاوا هلاوحا ده هل ابد ید هندرب × ی دلو | قرتح یهتکنرتو ییلاق هخلدرب ۲

 ۱ قحلواررقم رفطو خخ ی اعت هنوع» بولوارا دوریک ه>راطمرا دةر # ی دبا

 ندرفاکردقناسکسشک ندبا اقلا هارد فو دنک ب وبر غوا هران تفآ یخ د لوا
 هد هاب یا دنقیراتمطحرادتقا دنل در ابر مشی دلو ااف شت ا دنه سیما دعام

 ۵ دوجو یراهدارمش رب مان دجخناطاسهدمابا یراکو دم !تماف اة داسو حصو

 روصتررو د نالوا ہ دارد لح اس هتههرب بو دنا ناعارح ل.م یرلهرج نیک کک

E e 1 : ER 3 
Er ارد 
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 سید ات افت ھنن

 1 هبلف یا هدرا هجورب ندندرادصلوطانا هدعقلا یدقیدلواناطاع کاله

 را درتفد یالوادو ا ندد وجو هر اد یدنفا یش نالوا یرصتم هنسا ضو

 یدلواراښ ةرفجرآسرلکت هبا تسانسدالج خةم دص اشاب یطضم یل هدکن

 شا شلال لع لیا ابارخ اقر یکرو کروم ی شاب برس منانا لع مف
 | لئاشابساسلا ه ۲ هذسا م 3 هدنس اهل قم ناخ :نالسرا

 | نیدهآرادرساشاندج الدو کی یکم راک یلوطانا نوعا داخ اف داف شڈآ
 مانآدوخ ماخ#راد | نو چو اه دماقم مان هلط هلی نیتآ دن لوا تونلوا
 0 رج ز :نازبخوناشفاماحر ة دن شالا لبا ماز مارا چرم درد هر ؟مندکدا

 1۳ ناماناماهدرم" تبقاع نود زاصح قاشم رانا یآ جواورارق هتسهاق

 1 یداوا ر اود شیش هه رتتراتفرک هدکودنن !لاعور ههاکر د اخ هبا

 ]| اتو ثماعز ش تفت هلمقوسراز اکه اب ضع هنمان هدومزار اکو هد.درومارفص ف

 لر اهلیاقلابا نت موراش اب یسخریزو تولوا رادتعادنلدرابرهش عمط راتح

 زول سر زو تئ اما تسد لسیررتفد ندا موراموعو زوم ا:هنادا یدذخ

 ۱ توارادوناننددو شرک رھ کدوحو بطق د هنفوصهرشاشا دعب یداشلوا ۱

 : هدنراهب لوا ھا لات لوا لو الا حب رق ی دلوا لوا بصّمم ثراو اشان مازید

 دا شا دره یانرد مرغاب اعوطاشاب یطصمنادومتهداز دالوءناح

 ۵ سواوارتیم EE HRN لا ةرذسهعقو ىلج یومامدقم

 ۱ نون هاوار e نیر ار هست

 مت فلد ۳ یه یا

 ماش ی دیبا لو مت اتسامزغ ها هغر دق ار لوا مو نوح هداز دالوسناج تولوا

 حم لاص او کو دت»ایدصت4:یدمشو لطف هدابز كئاشاب فوت ید یاد کد
 اشا دج الح و کن الوا یلغف ام یلوطاناورب زعت لیا لزرع نغلو اف اطلس فرا
 دج روک لول بضنع تموکعن مامز بوثازاریقوت هلی ماش تا ابا فد رمت
 .هتمانرو مرزو ید یزو شم یددنفت یماعزوراجت تم الو لو او ماده اار

 تولوا یلفارخاسم اش اب ناخ مت ندو طف اع رخ الا عنز ف يدنلوا قوت

 یدانج قیداوا دحرم هطفاحت تم دهان اش ات یموهلوز»م ندرصم

 یکم اذ هنج هه ؟هلماک تر دد ضم ندر دام چر چشم هدم عاب کیر خالا

 هدو>و اع ی از ن راح ی منو ر تس دراج وادزاخو رود ردقداو هددشأب

۳ 

Br نسب 

EEEاس و  
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 | لالجاو شرت اا یدنفا دج هداز ییاحهرف ۳ یلاعرد ار باطریغ نم

 مرج ف نکر دیک همور ضر !امدقمو لصاو هن اون الورعماش ابو زم مخ یدنلوا

 لزان هنسهناخ اشانناشع یرادرتندتاقوت کود اهات یار دغرب ڈش انکو
 رکدرابد ةظفا ع تعدد ات هک ی دنا یروخر اات بواقا

 بارشا رم بارهز هباشابورمس- بودارغوا هنافرت اشا یضت یم نالوا

 ادىب لالقتسا هدرومادشعو لح هم ااک مش لمهناشاب بجر نام ی دلم |

 لذببودنامادقا هبهعان نتفطاشا رارکتوماتهاداهت شید یمادوس لا

 نیخارا یریذپ نامرفویریکبناج هابسو یرحک اموع هلی باسح یب لام
 یسوم.اوخ انوءاوخ بودبادس اف ضرغ ت دن شکور نمو جهر کسعاره اظ
 ربو رخح برض یروربزانربلد هليو اورا د حا هن ارو دنک یدنمدردیاح

 یدلباراتخا نغلماندب الا لالهالاخ ةداتفااساورس اس هلیار کی
 افتخ ایداو داد مسهرو هر تحلب نیغاوار اثرکهنسالب نا ها ن مق

eوحو تسحوسوسیداوا لو صوم هلوا 2 بصنم جا قارا  

 رش“ ماد هتسد اه دنناد ہم تی ددراح لواهرکص ندنوکش بنوا بوئلوا

 لواراچان بولوارکسعدزناز قلوا ثلاث هب هفملخ نسحو ىلج یومایشاب
 توثاواماعها هدمادقاو ییسیدناشاوا ا ةت اورج ست یاد یادمان د

 پاس ندنشود تامح2هاج هدنسو اف فارس نی ارزو ر زو قحاوامسیمرفط

Eناضمرق یدنلوا بلصا سوکھ «هرانح تخ رد نالوا  

 ریش ریڈ هح راتفرک ین اہ ندرکوز نرل قا بث ف !تامحهناب دن اشا بج

 رتو لاو ق یا نارد يانا دنا رانا رزم ندرصم پز ا

۱ 
۱ 
۱ 

 نوح اقلوا تنطلس یرطتوشت نیهاوادشرد یھ دندس یار بحاص دن دج

 أ باربع هوحوو اعدام هدنون امهروض ید هرکر و هدر اممودنک هعذدرب ۱

 ۱ اشر ثعاب ی راع |لالصاا لع عاعحاهاکس وذاك وادا ساع دقع

 اب یمالمن وام ران هاسیامقشا نالوا ماضتنا تابسا
 لواقانتالا نفلوا قاثمو دهع دقعهرزوا یشلواافطا هليا باتشتآریشعت
 تداعسر رس هاب ضورهمور رشو نی یتیم امار اول نان اوج

 یدزاوار هطت ندن ژرازآراخ ن وا لوک دنراقح ن اک ناک ںولواریصم

 اا ,ریا ود نادم نيل واند رراداوهاشاب ٺج راعادجا|نارادمس یاغا

 تا
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 ۱ یگدقه هداز هج اوخ دنمدردو نیک هدنرازب ناک اکنیلوانی ردص بولرا

 ,دنراهب یضام ماعرفصف یدنلوا نیمعت ناکم ناک اک اوزنارنک یددلوا نشا
 وفط هاسرمشخن. درام یارح نالوا عاججا دعو هه دنا مزا درم سوز 5

 كج هدنارا ذکن دن وسماص هاکوراص> ةرصا ع یز اسمهم ہاکی ھاو اهاکتسدز

 هرکصندت دناوا فرص تاهواهدوس یا ییا !شدهززوااظتنا هراناترکسع
 هدهآ ی رطبو دنا هنا یرکسعموسهو دردشاوا توف فامزداد ددر هس

 لامهاو یرید دن ءوساش اب ورن لو الا عر ف یدناوا تعجا مه نابع فط ع

 یدلوا یتةتسمهدنر اش اہ ظفاحو ےقس هلی ا لزعز ادکناح هضر اء نوح !یریصتتو
 ناغلس یاس بولواناب رخت یاغنا هفیلخ نسح مع. |ترقمرخ الا عر ف

 بحر ماقد م اک ترمه یمةاعر زو یدنلوا لد دمت هب یدبا لز ءیدنمادنتک

 ضمن هلا لام لذب بولوا تریغ شتا هتشوسهد بدان دنتزادصاشاب طفاح

 هراهبهدزو دا یضتوررنیک-,ییهارک یدادشاداب هنودنک یهاتسعارمئا

 هداماهداقشهاکسک حل رالحاد ندب وب امه باب لوا ندادعارکم طظفاح

 هنس هطوا رلهتسخ اشاب فاح بو دا لنز هارهدناوندنادماستشانالوا |
 یداوا صا ةة دحریکمارآ ندنآو صالخ ضم تقرلا اع هیات

 نکمداخا هیاضدطاتو فوخت یداسفو هنتف شنانالواهتفا لاعتشا
 عملخ نادا یباشاب ظفاح ندیرابرهشروضح رصعلادع» ن یک واوا

 اندو ندرت ببس هو دنک اش اب بجرو شۈ تدانهش یاتهص ندنلاراذعلا

 نارق الادوسح هل (ناطلس برقت بجر ق یدل: اشوعار د فرازور هم نالوا

 شۆخ ریلد مان اچ یموم بح اص مو یی هفیلخ نس>یمساغنا یر نالوا |
 اشا بجر هدنحابص بععلاوت بش لوا نوح اریمدن ول الها خد یرطنم
 لوا یرات مط حرابت یلاعر ابره شو عجة دنن اطاس ناو د نر ارکت یرار ادا وه

 یدلون ماضةنا لد هره تقر لاعو ل رق هتشر هدا اکرم طع ںولوا مع هعج

 یاشادعامندنفرزلواریکتررط یرحکد هیاغا ندح هل.دمستعح ایم ةت اس

 | همولنم بوبلوا ریذب هحتنرزو ريد دا نهلواظفل اد اوو هزوردنحرع

 همار ی دنفا نیس هی ةو اار ورک لوایدلوار ات هتسکتیهج
 افتخار رت هلءلاتحا انغا هکساد الحا یفرمشلا رها فلسوالتعا هال
 کود | لصق و نکیالیلعیدنفا یش مور ترآ دص بصتم بو دا

ادص تصنم تولوال اسرآ هب 4سژرب ییا قد ر طن یدنفا یعس> نوعا
 ۱ هل اتر

 س
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 یر لوا اار تاغ لھ نزلا مس فال ار ھت تا |
 ی س اظ ندا یم ااش یوم ھم ظفاح ناض مرق یدلدالطاع ندنراجع |

 نآ راز دصاغالملخ یشات یتحخاتسدو لرعنم نا ماع ی ولع نکن مادعا

 | تن لوتتم ندنور تراذضدتتم لاوش ق یدلوا ل ةتنم هب هرهاف تم وک
 فکس نکناازنا یک نیک تازعیدنفادمع فرش قیاس فارشالا |

 مزاع اشا لالخ ۳ معا رز قیدلوارادم ترغغ#را نم هناد قوا

 دنا یر دص لدا موز ها یذقیدداوا نفدآ هدرا دکن انو لوا انهت كلم |
 یدنفا نشحن اط از نیو توکم هلا ل رع هذ از دو هاو ا لوط اناویدنتا

 بقاعئرناراه فالتخا ۱ هسا مرغ ق ی داوا تو صم یدنفا ییهحو ۱

 اغا لم اعوتهدادخ تربناکح رال !فدصر نائل ساوا نار تط ع

 هدناکما رح دن اب دلت ضعدهدندوع موس انا آداش نیتلوا ادید

 نالا لا یار لو ار یتیداروم ناردجب ٹو ط هبت رم نالوا

 لذت بولوا مسار کلا تد لس اد تلف لمسزب ها ان وک غزو دال ن روا لا
 لمع همآ دهن ناک تان لرب لرسریذات نب ھلو ع ادر ایراد ے3 عار ذ یکی اند

 عضاودرتکاو یاش راد امو غ لانعت همان هدر اپر ار کټ دزور تو دنا

 رات قلا هالع مماسم لضاورنا تبع جو وا طقاس اسانس
 هزوثم هن دم «یدنفا دندنلایورتنا نالوا یارشالا بت هدفیلات
 از ندیم اخردق وادروم 3 کرتهن هنادار] لج تهذسو او لر ا را

 زاوطازا غش نارا مم راد دا ا رک د هار وزلی ا اگ غم

 ال بوروزا ارق هزروآ ن هوا هتكهن ابر ا !نع درزا ارةنس او ماکسا

 هح الازد نیولو از ها لارو تصح اعر شه افا لع كوا د |

 روح ازم یناستدلنا اف ر یدنلوااتساذدحم هد اس هن وا توالوا مد

 رکسعهب ىلا مور E ر ناس نی اس ناز نادواعا طصم هداز دالومناح ۱

 یدلو اروتسم هدف ,AN هد یالد یالنناوروم [م4یا مرو ۱

 رانتترکل کیا وز نده ره یی دلو االت یدنفا ندذح هداز یا مورردنض

 ررر زوتهربخ “نوط تزلوانژیانعه بل صاو قد دلو ۱ابدرتسد
 ۱ زطق هلرب ل ۶ بل شاط) لاا یدنفای عج لوط انار د لاح اتص ن اوا

 ادم هداز ه>اوخ نالو ایلاصعنار دو هتسنژا نالولءناتساوردص داور

 مورد ف غورد ههر رکص ندنوکر ر نکدا ی ازاردقلاع ها یو انا یا

 م 1:
 ا
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 یسنکیرلکیرکب راند بزلوا رکسعرمم لوق مچ .لطاب یار لطاع ندنتص
 :یدلد اد مان هنس هلظنا هل هدو دهلی ارکسعر دق لب یرکد با اب ل بلخ
 عیب دف یدارامص مثرهاق تموکحدناناعا یمومرادفس لوالا عیرقف

 نالوا هدنسهظذاح .لننردو هنرد يوه نا هتخوت ناناحناحرخ الا

 ل ج رکشارس هجون لع بو درارارف تع“ لث امورارق بیو نارابرمس
 قحلواریزو م-لصاو هداصو مهلا یدادغ»ا كن اش اب لمل یني دلو اهنین اج
 ریش فی دلد ادا دما هللا ہراراکیراکب جار بولو ام غدة د ہصز ما ماد ةداتغ
 هرماخلا نادسملن اشاد لغو ادوانرافاریمریمیداعا موعه هنر زواروز
 ىدا هنماو نا لشلاشما اواشاب رع واشاب لادا نالواهدهظذا عو هنمادعنا

 هثرابد مدع یرلادرک لرازیترس حرت هدنراقدلوا قالمهرادرمرلدرارف بولو ا
 هرزوا لمکحراوتساراصح هتقارطالص وم لو الایذاج ق یداوایداه
 رادرسورشلا دع بوناوارا تخ ادعس تعاسر نوح اساسا عضوورارف
 لد هعخد ترد حواندنفرط هاشهرخ الا یدا جف یدلداعوحر هند درام
 نلعارک هاشهرکصندق دلو ام ازا بالم-ءدرب شابا زو ناکتشاکن لک هرزوا

 مارا ی یالسارکسع کودنما مال هلاماهبناج لوا تانا هاها س
 مودع».یرار انطصاساسا نیغاوا مو رعم ملک اب نور ابابصوص> بو دا

 نالوارومأم هب هظذاحاشاب لملخ هدنهاسم قاچ واندهرصاح مابا ب ولورا

 لذمق.یداما نانع یاخرا هتمالس .تعسنانک لنجهلپا یب رکنا
 ولون اهر ندریشمش ماداشا لالخ ندتهج یراکد ارو صقهدرودقم
 ىدنلزا لیو شو لن رکیرانداش اب درایطنالواهلن او لد دمت هدو را
 ته ند انف قضم یدنفا یلاح هداز یزعدعاقتم ند مور ترادص بجر ف
 هدنهاکش دیر هناخ نالواهدنرف یاجرافوص بو دیا لار هاش یاس
 | یدزووارد یلحر ,لاستجر مد مد هننکاب حور یدآواروسربقروتسم

 ااذتهدروشک لوا تولوارحمهنن امرثومکح یوطانارا دور ندنس هنس
Uمج وت ىلا ماش لا تسال اقدر طر هب اشا سالانال اواناشعل | قلطم  

 لاحرتو > ناکر لی حت هبوص لوا دو دنکو لاسرا لسم هنطبض بوئلوا

 نک,

 لوا نی مدع ناتسرہش ےعم نرل مدا عد نار غوا ها سینغم لتاشا
۰ 

 ةر صفت هرم چ نوک ج اقرب یاسدنغد تواکه تکر رارکت هدر ارام ۱

 سابلا اشاب مهار ایت اش نالوا فرصعم هنغا خا سون غم نکس اینچ ا
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 ار هه 2-1 رکنا د اش اب لاین ولو اواخر هبعط ای ھنر یھت هدنکر اد
 نات نۇ مدق مو هر هک لا اوزغهتر دب یدناوارفوق

 نانعهرکصندق الوا ن کور هق 1 هت وسر کردرنادمهندن.مز نارا

 هدادرارف یدرذتااصا یار یارغوطهنا مفصا مگ مملقا ال اةدعاف ھے جوت

 هداذلا ییاهقطخ نالوا دراو ندرا دم تار درده دنس ار دص نر زکر د یک اں اوا

 مورردص هدعقلایذف یدناراتجزع هدادغ یناح هاوخانهاوخادامقنا

 | لوطا ا یسەدازرهاوخ نزلوا مومشد هل | لرع یدنفا ی هداز نامسد

 ۳ ز دوم لاو الصنم نالرمن اتساونشناج یدنفا دعوا یرکسع.ضاو

 قاط تولراد: و. هام: س ین شددنوا بت م ف یداوا یکم داواح ناکم ید

 یسا صال اريد ماثو ان ابفدنوت یلد یدیکیراک یل ا مورهدنلزرنم ناتسهچ

 یدناوا لا هوا تراسخ عاون | هنس هکلرا ناخ سر هللا رااشادجح الج وک

 تام يدرياسورابوط ندلصوم هدهدناو ارآذک" ندکننرددنرد دعا ید

 ات الر اش اس دل رم لو او لاسرارافالرا ایسا مصنوع اراض حا یاتیهماق

 کر هک رک 4 یا هدنسلداقم یراتارامسذاح تالواراکشاو رهاط

 راس هلا ماش هرکص ندنآ یکارب ها یراتسوم توناوالالحا رها اعا
 ra 7 و

۱ 
| 

۱ 
۱ 

 هدق دلوا لصاو هلام مانیالوط شابلح ار اا یطدع» ی دنروکربص هیئنلوا

 بوم لوصرتامعد ل کن داصود نعاوا PEE :انکردق طش رخ

 تمالس بوجعد هناحهمح و بوطو تورا بوناوا مارآو فتو رد هنارب

 , یدنلر | هرصاح هرروا !تولساکراروک بسام ۵ :رکص ندق روا لصاو

 هم اشر ھو ماس 3 کردیم ر رفظدهاسهدهاشم ء هنس م رع نشف

 - هعذ د حافر بونلوایرصروص#ان ءا سرود ند هلهاسمو لابا

 لوایدننرامادقاو یس سا سه مایا ماه اهند دقن لذب+ را شرو نالوا,

 ۲ تدامش فاص فال اما روز لوطا ناریهری د هالاتقتو را ءا اهل داخ

 ۳ :» بودباشوغارداش اب دجال چوک یسدکدراکد ماشیسهکررت هو شوت ۱
 سوار یمن طنذاح یدلوا لوص و ءاشاب ییاطصمیراثسوم هلواحم
 9 ع تواوارکهول> هدرو مدح اسر دقرا ضو ہک را رو ذع نالوااجر یزر

 ا دو ت ات بولر ورار ةھعوحر نفما_لوارا دتقاهرارقوریص هدرادرسو |
 هک کروز ند لح دا دف نک یدنلوا جا اراد وط هليا تمه یو زاب توق
 1 4 ءاح نا لوا قو سوی درو لر ادادغب څا کوق بسی دار دا لدار نوار واج

| 
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 مزال ماتم یدنناینحس همالع ی هرکم هداز مع مرتشداماد بو دا عارف |

 هدق دلو ارو ص نمر کشا ےعروز رش یار فی داوا دعا بتم هت اةن مارتحالا ۱

 کودتا برت هاش هدنس هنسزکس نوا اد ر ةت بولو اروژرهش تاابا هر امال اراد

 هدفارطالراهدتم او ا مانانامعس ق یدناوا ماکح | ها نیاتفحمو ناربم

 | ناغدا حو ناخ نو مامو چو ىلع م اظ نالوا یجقلم هلام> لانلا بعص صد

 «یرابخا لرادرسراب دن اناج نام رک ص ماخت هلا تع اطاتروصراةریسدب مان

 یاخلسز ناناخ ناخ یتخا وا یوعسم لها رک هاسن الو اهرزوارارفهدنادمه

 رکثارافرط لراو هنس هک لو ناخدجا بودنارکسعمسهرممخرمد تب قرق ۱

 لصاو کو دتا لاسرا هلسهلثح الم عقد فرو ذح عرب ادنزک ندرتارفط

 روصامر کشا یامرف مکحاشاب ی اغ رت فازی مریم بلح نیهلوا رادربم میم
 دانا ینطصهرق یشاد بهنروطبا یرعت لب حواو کیراکم خاتری

 دعا ندرح* تقوو اف رازراکرازابهدشرف یمهعلق نایرهم تولژار ومآام

 هما دخ انا غمر ف ی دلرا موادم ید شو کو یس فر ط نازایرمهلدهرمصع
 3 کی

 نار ردد تابت مادقا نیکعثریادادمارارکد ندرادربشفرط برق

 ندرازراک راعضمرلد دما نیرکه ار مزع ندنریتسو لدح نادنمبولزارادناب

 هلا تس اس شم یقکاوا لصاوهنربس دیهاشهلئا تروص لواناخ لز
e ۰ 5 ۱ .‘ = 

 مينودهاشذرهز هلیا منیالمتسارعخ بواوا لحم ہند دو مش لا یدوجو

 تحجربخول مظعارزو یدلواح دقهاکتش مزاع هرکصندهمانش فادمهو

 زک سم نارهم یارک ی دادا ل كير همناح لوا بولوا مرخوداش هلیارثا
 || زازعا لیا شز او فوضصرازایرسر اسو اشاد ی اغرب هدق دلو اان سرو تل یاو

 | صع) لاوش ق یدناوا لاسرا هنلاسقاردرکدادرو ادرفاو څن: دزم بوالر |

 نادمههرکصندتم اه اهدماقم لوا وکز کس ید لساضتقا مهم لاصم ز

 هنک احوریخ نددازکاءایماهدارنم یخح وا توااراتکرح تار هجون هند اح

 اا تتن مدا زما یه زادال فک تس دراتفرکن غزلن امر ف لت
 نالوا تءزعیاضما عام هبا لع ارس هناشأت یو دنک بز دیاهلاوحر عح ۱

 یدل اجور لذب یا یسیهدآ لا هد.کناد رم نا دممو حورج ییاذنخکن اولس |
 تامع» نعد اشا یتلطصم هداز یحآ اخرکدرابد ناری مریم هدلزتم لوا م ف ۱

۳ 

 د تا

 هدنکرادت



 نیس

ear 
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 لاردا یداصح نامز دل داسفو لط مش کود اقا اهروشک لوااشاب قطصم

 یالعا یم اتش ا ناکرت ضع)هدنش ارطاهناوح هدق دلو | ن رق ترصن یک هنعرمس

 شعب هک ل وروام یردارب ناخ ثروههظناتسج ار وک کک ے4ا ینذ ف داوا

 روح هر دار ی دنا همان "لء هرو هظ یس هعدو یا حر اف هرزوا یل تاسقد

 لضاوهرادرسهدهاکنه کو دت هزرصاح یور ضرا اش ابلملخ ا« دةم نية وا

 تامدخ ةدنس هنس اش ادورمس>و فد مت هد اد مات بولو الد ام همالسا فرمشو

 الز انه: صمد ی دناشغلوا فات با _یتلانانامرقم دنس هل اقم یسهدیدنسپ

 کودتا ررتمیریض# طنغ ی ڻعال هیو دنکاد عام ند: غی دلو لابی ٌلافس

 بانتجا ند او الم ازت هل ا تس اسیری شش ˆ ےہ ند ہی ج ییددلز | یواعم

 ا رهدهبط الم یو نلوا لاسرا اشابروژ ند هم .نوتیکس با باتشهتهالس ثومو

 تبحومالت TT تاابارز هک تاج یارصو دو دس» ییءرع

 رکو زورادزفداقدقدناو| نیک ةوزع مامخ يصاهدنبرق نب درام 4 2سال

 بسه رکصندنآرب تولوا سوچ ەد هعا 5 ل: ,دسریعف یا اركان الو اهدنناجا

 لوالا عر ف یدلم ازاورپ هتعدقناسشآندناب سهق ةف س تور غ رھ شالا م

 بصنشا شات بندو یل د بولوار ادرتف داش اب ینططص د یل هد کت یلدا مور ناربمریمآ
 تسد نار سل.« ہ دق دلو | لص او هلص و م ل> ارل ای ط دم» ی دلروکا زم هل ولع

 یهلانامرفب واوا تن اس سدا هت وساع ادرج یاب ی همح ی + اتاصا

ی یدنفارع هجاوح یکم مرا جش یلو الا ید اج ق یدلوایرټح
 مانام اک هل

 یدلوانز لړل هتح توعدو نفک دن مارح انکم اهدنتمذخ مارد انا توم |

 مدع ماع هارب ور ی دنخا هلن ادم هداژ ییلح لع لصفنه ند.اوطان ترادص مف ۱

 رقه ن داول لزتمهدعقا یذ ف یداوا لاله لاخداتفا هلی ارش عش ساد بو دنا

 ریڈ فاع یژنکآ توئلوا لاسرا اش ابروزوطانانا ریه ه نیک !ناضع یاو

 اشاب ورممخ بولوا یو چم یني دنلوا تن اکشهعقر مفر عقاوریغو مقاوم زاد

 " رهمق یدلوا دوتفد نددوجو ماع معا ار رو فرقو ها یلعوا زا مشر 1

۷۳:۳۳ HES 

 یسرب بولواادغ ییشزک یدنلوا مانغا مانغا هب اهن ف بولوا نارکتراغةدزا

 ررمص هنلاجا تورا ضصعد یش ان ن دز صف هدم هاو هلتف اع د دةر ناو ارو س

 ند اة بصنمهلیا جانم عض یدنفاد ع ف ارش ال ا بہقن بحر یف یداوا

 ی ا
2 
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 | لان هفتاد فو مشت هل تند رشط یمطعم ترزدص ی اعندا هدلزنم یمطدا

 ندنسوم» هبردا هل !هرهان نعدح و ءهزهاطتزع رک دزوررخ الا عر ف یدلوا

 تافتلاهمن سه نامو ارم هلام | تولوارهدناطلس یس .ونمادور مدل حاد

 یلاوهن یزواهدمبهب هن دول تقولا لا ید اشاهزانا یدلواریهلتم هناسح او
 هد نیماراو عدرا ماع بولو !یلاغ ناوی در دص ساب هی صاوخ نیسنهرکص

 یدابارارق ساسا حرطهدشسهبزت اشاددا ع موس یم هلیار نوش ریشه هقز

 |یذاخ ف یدازااورماکهلنا یبیحوترصم تعوکح اعادجشدوانراروخاریم لوس
 زا هدنامرزا هدقدلوافرشوژ عن رق هلارصهتموکخ ینلس هکر ده رغ والا

 ۱ هنر بانخل اعیاشاب ییددلوا یهذخ دنموزرا بو دا فاز رهم زاعایحم

 ۱ ورلدورب ن نده ا یا ا یداوا نیکع# عو زع نی شذ مھ رب دق 2 :

 لواو یر د ءوساش ابر دنس یک اع نع مطعمیلقانالوا هم ےن اعع ا

 ۱ اهن نالوا کلم یسک باری تنو لا ھا اش اد م ارد یظف اعر ے۵ هدیه اکنه

 ِ راتفرکه نس السا تس ده دنز تعا مام اهل ا عالة هلجادع امند هر ر ډان

 | تاانا لبو صن اف ندرص م ءا ضا رالا تسح نیهاواعاهتسا یرابخ |یمیدلرا
 لاسرا یلغوا لوق لب جوا چ دندن انستا نوذناث+زع هن دع توص هلا نع

 | تو دنا تماغاهدنا تدمر هدقدلوا لص ارواح اساشابوصناق بجز قیدنلوا
 [هنا ام غارفەر کے رهلست هم اما حد ی کدام هیقن نیل وام دعا ماع هرید دن

 | اعاد نادك اشاد قاب نابرح هکدیاغآ یدلواتع>ایم هلاوت تاودرد

 لئات هما لوا ع تصنماعا اصم یراتم وم یشان یئاعوط ے بولو ا لوز ہم
 نالو داسا تولوا لوز غم هداز ىلج لع لو طان ار دص نا هش ف یدلوال وام

 تعشح اش ادور رار کد د یدلوا لو صو مهد 4متر لوا ی دف اد عدول ا ل صنم
 یدلزانکتوزع یشناجاشاب بجر بو دنا راذکه راذکسا هلی یرکسعرمم
 هد اع مر سانبع هاشندبا مجوآزاد دیس ثول هنس حوا فرق لاوشق
 ساسعرذع شیت هدنل الخ نیرمشعو مدرا ماعام دعم بولوا مدع ماج شوهدم

 یردرهک ییلح لنازربم نص یلغوا نالواهدنکرب یدوخو هحود هليا حر

e۹ ییهاست تاق لاس تشهر اغا ےک یدناش را ت راو همان ه  

 ی عرونک یامرثنامرف تو دیار ارقهرزوا

 نالوا“ ات نانا مد املاک و 1 ۱

 هرترزونالوا طاسههن لوطانارابددلممان یلوایداه هاتف یدا اویامقسا |
 تفت

 نام



۷ 
 سس

 ao ریز

 بونلوا لاسرا لبا و طامو ع لاسونو لالح اهل !فاغتعلخرارکت ناخ یارک
 دنسم نیش عل م یارک ہناح هلا ینراةمف اس هلع تدارا هب ف اطاس تمه
 اجود میفیدلواف اشیرپ و تربح همنةراوآ یارکنهاشو یارکد چو ناخ
 هدهاحخل هکر عم یراما د3ا هب سود ذم تکر رح هد نسو ارو ارا ارف هرکصت دی دو عآ

 یاانک یداوٌءدادرمسهند یارک نیهاش بولوا نم نیما دعنا لناخ یارکدچ

 هندواشمبوروک نفی دلوا نسسلرادرسر رکت هنر زواامدةماشاهزابا یدلوا

 هها بس نیطاسشهاشیرکد روبج راچات نیکمریو ار هنغاحلوا یرادتقا

 دادیسا نددازن دب لو ارل طرش ملست مو دقلا قح مسرور ضرا بو ندنوک
 لر اهدادما شامازف لس یدبنوا هلیارکنسع :رمس مان ناخ یس شاشا

 ضع هليا لاعتسا نیفاو | رک سعر عع لص اوهدنسهوا ناجرت کود اهرزوا

 شش وکه کش ربا هی ار اغلب از ایکس ی در ادر ب2 رد بؤ اوا ل اسرارامکی راکم ||
 داشان رفس صراف ناریمر د یدل دادس عاج ' لوا یاعت هنوعنودح ی

 ل اهتسا هلاسقتسا یف اخ ید“ لیا لانتقو برح لاحر بولو ار ادرج ندراک وب

 ناخو مهر دو ناشیرپ یرس خرسرکشل هلربری شمش برضەدرازراکز امضمو
 رکهاروصح مور ضرا اق مف یدلمامنعا یزوروضح هفت یرود نم

 ینقرف نیفماوا قمق دنو م اعا یمن اکہ رکص ندقیضتو رج اشم بولواروصنم |

 زانن دشن ك راها وخ تمانع لوا بودلازاغاهناعتسا رد قل كبرت هدنوک |
 ۳۸ هنا مرش ق یداوا اضترالو نب رفواضر مج+عوج-هیرآ هز] رزیپسم

 ی رادکساد وح و راد یطق ناامز دمدح وتفو درا ناوآو رع لماکدش ص

 نان ندزوکی کن اج بولواناور هناوضر صور یراتر طح یدنفادو غش ||
 تب !ندننخسه نیعتو ماکحاوریمعن اشکر وشكر ادرس لوالا عیب فىدلوا |

 تو دنا تاحتتسا یاشار هزاناهرکصندکد ریو مان نسح هنروهازومعمدح
 اشا سالا یسیکیراکت لب موز یدلدا باکر كبرت هنفرطهاجو تلالج هاکر د| |

 لصا کم ما و ک لح ار اا ىط دعب بو دی ادندصقر اشد سا ندرادرمم
 حرطهد مسکیل ابهرزوا طادتحاو مرش لاکورارةهارذقر دنیراتبشهدنراقدلوا|
 ن دن طاشاد سان لارا در لیس ا صفا تقو تصمم ف یدلدارارقساسا |
 تاو د یار قر هدنلزتم دمکنزا بو دنا لاغغا هن ادو ماد هتسهت بو دنا نی ع ضا ا
 ارهاط لع رل نوه نو امه طد ن الو ادراز هرزوا ین چاشق هد هر هنا هلم و یعس

 ںو دیا ناتسآ مزع قر او اہ اور ذع هلی اارکاو ربح نیخلوا منام ءابس ماع یولغا ]
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 | یداوهدسلح لوایداواقالم هلا اشاد نادوبقدنا ب واکه لح مان نور, لق
 زودص ترورض ےک بودیا مدنو ف اش: راهظا هنکو دت ام دق مطو هناصع

 هق اف وو صواخ قاقشر یالخ مو لادهده دنر وص یر دنلواو هع هفل اس حارح ندا

 هدنوصیزواهدانئا لوایداوا کیس قاش مود هع یابی ال لب دمت

 نیغلوا یسهتش قازق هراب لا نالواهداما هنتراعهسالسا هسورح كلام
 هلج اب ادرې همنرملوا بونلوا لاسرا اد هل اس هلی رل هقش هنوطردقزوتوا

 مهنسقیدلن |لاصباریس | هدابز ندزول تر د هب او دو لاصرت سات آهتخوسنیس

 نينهن دتد وقت یتهلواءاح وزع یا ار | دنسه هاش میلس رکتآهحدنهر روشکهاشدا

 !بودامالساس ومان ل.مکتو ماه اهن رها نیل را دس ترضخ یتش تیشغو

 حالصا یرهطم عرش ص وص ی نا نالواراد هنحرهدش امز رکدب ردد

 | ناهج هاش ید اد دنر ر تر نانج نادار سرس مز اعهدروع الهر کص ندکد تنا
 همقح ندنخلرادملس لر ادرس اش ابهزابا هنسقیداواناتسودنه ناطاسدجڅ

 بو دنا امقهدماصخ و ماقد غامدداسننکنا | ارج صوصخو یمادرم

 یک حوربلاةقطنمهی دصق هنامایاذاهار لنس لوا سینارفطسیخ بم رق هیایکی ا

 رکشل بولواناصقت لاکهدن اتس هلعق تاعهمراد دت اط احا عور ضرا علت

 لومام ب لوصح بوماوامسیمر هطو ف هل عل زا هلاوح ندناحرب دانش

 هجاوخ یلوطان ار دص لو الا حس .رقیدنلوا لو ةةنانعفطعهن اعون یانشم

 هټنادبعه داز اج لع بو دنا تابت یب تامح تدم یاغتسا ی دنفا  اصهداز

 ور هلتهرهب ی لن اشا لالخ بجر فیالوا هدا ناب هما هم لوا انات ی دنا
 تااناره اظاشابو مسخ لوز م م ندقلاعا قعلوا لص او ی اطتنا ی ماد یکودتنا

 لصاو یمظع ترازو دره هدنلزغم دم مکنزا بوج نالو مناتس اهلى مانر كىرا ىد

 یاتشم هدلزنم مان لاشروطناضمرق یرلوائانهترادص مناخ هدهبساماو
 لابقتسا یر دماغ لبلخیماغا یرصکواشابرکیراد رتفدنالواهدناعوت
 کرادنر فس تام هرب دراو هت اولیا ب انج یلاعرکسع مس تاکر تمذذش بودبا
 | هناوس بوناوا تعزع یاول ع فرت هرکص ندتهاقا یایک !هدناعرت نوعا

 هلی اریصقت و لامه اد انس اتروصی اش اد یجاح هدقدلراو هنغ اخس ا تدنم هر ة رل راو

 هدهقلایدق یدلداهامنهانکو م رج ی هی اریض شر ها تاس هدتفشحو

 قازق لیکی ا نوا ید بول وا لکا یراتکرح هناب دا یب نیارکن یه اث هخلغاخآ

 || ناب نفر تو درد یربخ کودتا صام ی هنکس لیا ی اقشا

 یار



 مران امد انشو تسمرکم اکنهرا درس نر عتهلصم تارا E یداوا

 هامش بناج هرزوا لد ا١ د ملح یرالتتت اهر الا عاد عسر مودق بودن اراذک

 ماع نوننود دعاقتم ند هور ردص مف یدااسرف إذ یاول كىر

 هل اعتم درا تج رراوج یدنفا دجشیردانهداز نغمرکم مو دخ لس هدد داوره

 لاعور هلامقار د لاخا شاد طفاح قداسرادرمسهرخ ال اید اج ق ی داد الاضرا

 ه دماکنه لواتحر قیدلو اف اطلس تره اصم فرش زز عو فار زو بو دنا
 هنراشاکو نادرا یاران ب هاف هتسخ |یرل هتش اچ ارک اش
 بوادر دنوک یزکسعرس مکح هیاش اب زانا مور ضرا ناریعریم نیخلویراشتنا
 شخ اک رخو هبخنرشهدراصح هاکشیبهلنا هاسردق لس رک ید لوا

 فاهرو نم تمذخ و لب دمت لوا یارهرزوایبءط نوا یاضتقم رادرسنکنا
 لا ور ںودنا ل ہک هتسهدهع اش اب نیس> نالے رد ريزو لوطاناظفاح

 هزاناورا درم-نامرف عنات نیراکبر اکد شع هو نامرفو ساوسورگدرابدو

 مور ضرا اشا نیسح یداد ارا دص ا فرش م کح نعضتم یاستا سد هب اشار
 نخ کاج باش ات هزابا سالا بسد لب داماد صن هدمانممانهلا هدیرق
 یداسف شتاب اکیا هک ةو داد عضو و نران تۇغ ضم یفافر

 ضرانوهها ی دهن اه هق تو نو رب هک لوا نامههزاننکع ایت
 كىلىمەن رک | رب حد ول نالوا هدناو یرح هک رفنزویزکسن راک همور

 رزو هک اغا ی طصمهرق یهود نالوا یربطاضونارب ریسک “ ناتعسداح

 رد داوا اطلس رهف ناکو حة دور هدنزخ او نیسجو ثا ماع نکا ےلتعا
 رادربخ ندنابرهگ ةعقو اشاب نیسح یدلد نامرفو مکح عظمه اونا
 لی اشابهزابا کودنناتعرعتار هبحوت هتمالسهداح هسآر ات نم تولوا

 مزرهنه 4 انا“ لج ر ردرارف تودنا م دق عضو هت مه اکر نحل زا ی وام

 نددوحو یارس نخ اش اب ورسخر کدرادد ناریمریمو هليا لغو ا اش اب نیسحو

 لعو عوط كب رت هليا دادٌش دصف هنسا هک د یظعارزو یدلوا مرینم

 نودنا رکسع رم ٌهعماس شددخت رثا تشهد ریخول ن رکا هرزوا ما
 دابا ما لاما وص لوا لاهتسا هجورب پس هلنح ال مه ع دن هروضلاب
 تسح نو دناتعزع هزکدهرق هدنراه هنسو اشا نس نادوبق ها یذف
 یا )او داحاوام دعلترب لجسم ی ەلد نر داد دم هد یزوارعالا

 یارکن ه اش ولغات هدنلالخ لاغتشا هام یدل انادانآورومعم نزار نالوا
 است |
۹ 

3 ۱ 
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 ی اضتقدیارج او تساسهدنوب مه ناوی د نوعا سه د یهو کن ل اع ایارح هباغا دج

 ۱ یر ۳ قو یا و زا یک

 جو

 یلوطانا لد اقم هعلق ناناوا انام دقمهدنقز انیراضمقیداروم تسابر

 ساردنالا نوصم ساسا عضو اشاب بجر هب هعناقرب لذاهماک اج دفدننناح

 هک ید ی یاد !غاکح او دد یا یلندخسم تبصتو ماعا اشا ف بح بیو دا

 یاخندن ایه دندابرد ييز كنياف )اه اس ام هاغه | اتو طلن اشاب نادو

 ینیداوا راتفرک هتسهب هقود رافکننغرا سهراب یل ا نادرا کر هنیذلبا

 هغر دقهراب یکم !نوا ل اجت سا دج ورت تولوا گرایش یربشآ عجم ل هاو یاب

 رک و |لدلسر ما نفت قالا هن ارة ر ةن انس خانان یم یم اشنا سودرو ل اسر
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 دز هو اوت ید موتور ها کز لم اع نیدنردهاحیدنلو الاسیار دقا

 ۰ ازا رنک س املا یی یدک د راک دارو تجرد نشر هلی انا لس ءس قا نزول یک

 قا نیع ام نیخخاوب هدر انک یس ادعام بولو اةدورلد | ل محب اورف ااف یش

 قلوااش ابیددع لوعم ندسارل یراق دلو ار اندی ورز اهاشاعمان

 یوم سس

RDنالواترامع ندنادونقراد دتا لاهم دا لای كىرەت همنآ اح لو  

 هنر ر ردزاژ ع ر “دنن ام هعرداق کیا لوا یو ڈنر ام دق م ندرلجب یراذورتاب
 | لاعت هتومتیخلوا مدع/تاد رر وج هطوخ رد اکناسکس شع_ مد یندازاص

20 

 لذا لفت“ هناذاشابیسحکب دنا شاوا اور یراق لو ارك ولج رةطو رخت هدهاد +

 تولواددروتذوزگ تاراماهدنرات دال ئز زا نخ تاز اودهشهلیاتنزفا

 ۱ هند راز ادرس یرارب اس ی دلو ته الس تعم یابو هدر مینراکث هدروخ مخز لا

 راد ریغوااشاتیمرات دن ادب رصق ند هم الان افس یراق دلا نولو از ارقار شاداب

 معز فر ایلام رس دا اشاد نیس یراهک هدو د تر دن ارم نا ارا ف دلم اه هوت

 یر ذاکر اد د هزوک نر راتثر تنها نوع ا لا مف ىدە اللا

 هضبق نیر مکر رس۰ سازد تواند راتاو :تروک

 ریصت و لامها۳ هام رگ راد دنالاسراو لاصدا لا اردو لاخداهقرصت

 قند یکم ار ڈ ختو شرر مم بخ وم یراکد ج اب رک از دس هب یک هراب لا لس

 یتچوصوب وند یدباررقم لم روک لاس نوا شب یا بو دنا لات شاب

 هلزعهنکسنکم !هرزوارارقهدنااش ادات 5اخزاد لز اريد وق تحوم هلدانساناوا

 هندی خاد خرا هارو هوای ارام او رز زی مانا اشاب ل فخور ادفرک

 ط) اضرخ الا عرف یدنلوا ماست باشان بجر هند هاشم ح اورو هام امزو ممقرت

 | لوصوم هخاقت لو انا عیب شواچ برا لرزه خداغاو رسخت نار دک
 جو و

 “یدارا



 ات تی رم ی تی یک و ی ی

 رز

4 
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 رکیرابدو ااورمسخ یماغایر حک لاحرپبیدادا لاحتساهناف ام لر ادن

 | هدرخ توطراب شب ترد یرلکد تن | باععتسا رل ہما دق ااش ابدا رح یسیکیراکب
 | بوذلواعورش هکماکود دارد داش نینهآ هما بنز برضر دق : اا نا

 ۲۱ هل هل اعها اشایدا رم م قیدنلوا باب هر ورد ند انچ باو الا هم

 || هداص> ماقهبواواعارتناندنارم ساک وی

 | رکشار دق لس شل | لاعف ده اش ی دلو ام اشا نو خربشه ڈر وش همعطران دنا ماسق
 | هنژژرارادرمسهعفد حب ادر بودنارارق هلام اب دندان ادرې یا ل الص
 || امزهنم یلامت هنو عد ندریتس قضم بهذمدب ناسکناتکودتسا لاسرا
 | تدنفرط هاشادعام ندرس خممرکسعنالواام دقمراد دتدا رک ار مزع
 | | امطق ندنرات دالح یوز ان لراروصح بوتلوادادما هل ازور هزات اسو ب ول

 اشنا اجو راشدروب نالوا هعفد ش ترد هدهرصاح مانا نیذمالوا روتفو
 فعطرو هظواوه نفعتو الغر طق یالب یالمتسا بوملوارکر اکی ل اعتهیم اب

 فرط یروشنمرل اج تمذخ لواادع ام ندنفر دلو باتو ناوت هک یروخرو

 دندس یژر با نیملوا ف اخد ارم ترمضح قاةخس | تسد لس «ندلزا ناوب د
 تواوا دن دیا هد ارت وب آراد وطال او نالوا تب وعصر اهجتسا هرزوایدیدناوص

 یر د مار قی دنلوادوع رها خفه اس د شرب دقت یاضتفا بسحر

 فاخ دارم بدأت هل سرونه ف ام لارگسع هکر دولز و س فالخ باشی فاصنا
 نالوار اعشترهش هل ناو ذع تل هبرممهرکص هک ا صو فخ تویلوا تداتم لرب
 ناب :ارادم هتاودرومادقعو لحورادرسرب هدمانالوا یریره كس رادمان

 هرکصندمار او فقوت برق از وقط یراشکم م لو هددابرف ثرخرن یکد اد

 یلاواریخ هللا هازج ر دتم ذخر ج هلک ن دنرا دنفا تس درا ر ابره شرا د مان هک امج
 زادنالنسهرادرس فرط هشی مه یراوا نرش مهناوا دد ماشا دارم رکیرابد
 اشاددا نهو زیر حوم اش ایظفاح بضع یابر ده دقدر ط ءان انی و اراز آو تىدا

 دادما هلبارکسعوهښزخ هباش اب ظفاح ارهاظ م ف ی دارا ریتم ریش نې ةمعط
 اکا هغد اطل کد رت اش اب بجر نادو تو یدر دشاوادا دخ خف عنام نب داوا
 لو هاذکو مرج یو مادق مدق عضو هنمافهتموصخ هی ااش ارش یجروکم اقم

 تصنماشاب بجر نالواهننفلر ع نو دنا مادقا هما دعا یربدن هدوتسر زو

 لمکت ینمو هوه ضرع ).سهبنر یانادو قاغا نس>روخ اریمو لبصحت یلولح

 : یرا م لج احم یاب ناک اقش بارا یاو در اقش ارادرسەدعقلاید قید

 ۳۳۹ 2:3۹ رک دار ۱
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 ۸ ۰ تحت توت یویشسوووو سم

 ؟لاحدن یراهقش ییمطالت اردحاوما تولوا هرزواتدشلاکراکزوریلاعت

 بورتسوکه ناچ سرر ذورکه م یه حافرب یسهدرتاباشا:نادوب# ةزکلابیکسع 8

 قدر هغرداعرب اس ىدا مدعنمهدیابرعقات ده »ای ایرای هةہشهدابز ند قرف

 یدلرا صالخ لاق لقا ندلب داحس لرا تو دنا تکرح هناد مم هنر هصح ۱

 صخانیسدک کی ایسا نانلاندابرد یررادعام ن دن الوا مدعرص قدرغ ۱

 یدال وا لد ,و هب هنطلسلار ادیرطتع هزع ناکس بونلوا لمکترابک نالوا ۱

 نالواهدندام نوڪڪ لوا هلاسنوزوالر نعمندنعاضسهر دنکسام ف :

 تشو درن »کود رتسوک هدن دال نف نودناراهظا یدازردام تعاضخ ||

 اشار نی تح تل شید یارک ىلا یفهلوا عاجسا ید دلو ا ع اجا دقعلاهاطاو ۱

1: 

 یدراس دما خرزو دلو اوونک همم تنح سا عاس ارثکا ناتن :

 لسم هلی ا تسا س دشاه د کرب نالوا یم ارلاطة مورا تفرك هدهمصق مان یلزرکد :

 نالوا یاب یاضتفماش ظفر ادرس والا عرف دو ناب نیس |
 تاکترافداد:دماک  اتفههرزواتفشویرم-كمس دننحهآهبا ییاردرخ |

 نزفالهدرکبراددیآحیاعرب هل : داقمعارولواوزراتسد لصاو تکرح تعاک :

 هس رطاح ندارید یم هسدن فا هعلت باسا ورور غو بک ناد ہم 1

 هدد هد ږد سه رههرب کصن دلبنق ساک س اکعنا بولو ارودندنسهریاد تمار غوا ۱

 یدلشابهراتفرهتسهآ هتسه ۲ رازراک تاوداذلر ادیب قر ه وار اطهار یاهک

 لاخ ص شان امحاو ش وست لوصو یربن امرفٌد از ەەلطارلانلوكام هنوکوت

 بو دنا دارم متر دیا فوت هلی لا مو چھ دخ ةناشن یسادعءاش |
 تو ه ردع لاع ندا کن قحاو الصا و هدادٌما مدقم یار ندع-اوزور

 نالوایالعا تلطمهدک دناک هن اعا مان رغلک ن غلو | نست سم ەد ا نع“ دو

 اشا ماریبربزو یدلروکا زم هن م الا تم اف یسالاو تعلخ ینلادخخک هناسرت |
 | تنجهدىک رب هصقرفص ق یالوا مامه لان هل تد وکح ماره الا تاذرمصم 1

 | هليا یبرف هنوک زاب لمت لع!تنامصندهلط یاب اعر قشربمان ییغوایراک |

 | هیایتشاردق لب شبذوا هلیا جردن بووارو هاغه ایز یک 7 عش ا

 هه دصو اف هلسهدهاشهیهل ارهف الج تروصراملالح لو! بوشالوا و

 ار لورا با ارطضاو تریخ بالخ ءداتفاهدلاتفو برح نادمم ها لاال حا 1

 نکماامهمولاظبالق برض هب هشیدناورکف نالوا لابخ مغص شقتنم
 راد



 ه دوارطا توناو !نیممایرع هک چنو هه 5 لری !همور صرا م ق یدناوا ۱

 اهاهدنتلا ۱ زار تمول نا کم ۳ ۳4 ةا نور تالص+بولوا نا اا

 ته

 تالمرفس خد اشاب قا زادرت در الا عرق یدلروک ارس هباشابدج ا ظف اخ

 . Tr سحر سو ۷

 هاتون یاس تمهرک ےن دک دارو ماکخسا با ماکو ارا خد هعالق نالوا

 هرزوا ورشرابدردس یاو ید ۲ ٤ء هنسا مرګ قید وامان لاما

 رک اد ظذ ان ترازوروم بولوا قرغ هتجر یابراد یدو دو هغ کیا

 هبات اة:زارطز ارعا تعلخ بودا راعتسم تا حة ماج ال رت یدنفا یرامغ

 لمسالنهدوحو لس مقیدئاوا فر یندفاشرشیوطانار دص

 کا بحر ق یدلواا نف یاس لنس ةن حط بولو ال رمریاد دیور د لع

 فک. یم د یھ مر د رات کو دشمن هداز ین هوا عالم لعالم

 ۹ ام امامز تودیا ۳ : ےلفایارم ہا رط مزعهدنساب 4 ىلا یدتفادعسا ۳

 ناتمعش قیدنلوا مست هند رادو هدب نرخ اص یراعزکفاساتف یاربک

 مذرت هبرازوو یرادرتفد همنرروصخرب مصق ندا طخریاه نررکتهالس لس
 نیکع لا ههاو لذ افتهدنسادا لام ید دلو ا منام اشا حر کلا دمع ناق ی
 تعشح ءاکرد هدعشلا یذق یدلوا لاله اخ: داشفا لیا ناری شده دص
 هدرزو ان دنفر اطهار که اش ناخ ترو مه ط یک اس یتروک ن دنر ا ھاو لان اسو

 ناخ هن و کریما ناور ک اح و ناخ یافحر اه ناناخ ناخ هليا ارس خر سر دق لمس یا

 یک | تودنادادتساندرادریس ةن اور لعن غلو ا لاو ناخ سول ناوریش یاوو

 رشح ترتط مادعم ادم لوا یدلا ایا دادم هلیارکسح اسو نی اا
 هحن بو دنا ق | ڈرو مازهنا یارک ةراوا هعند یکی اف ارم خمس کش یاماها ||

 هنوکریماو یاد زاهادعامندنارماروذک. نزار اند کنم لس
 نرل هلک كنمعتم لواور انو دریم فلعقاخ هد ع حوا دو ناخ سولو ||

 تر مور ترادض ٥ هنسل مرغ ف ي داد ارادف تاودهفحت ےل باط او رادرم

 یدلوالةننم هب اشع تلف یازفارورم«یارمم یدنف اد هداز نات لص ةه :

 ندزوب حوا هل هغرد اه هرانیدد قرقءدنکوا نمرخ درد ان ىز نادوبق مف

 نيد ی ادعا لاحز ې تمالس لمت لانه | واک ت سار هند راهش قازق هدایز

 مک نال وار ص خم هلناشمو هلناقم هللا ع 3اک و تم هلی انیکرمشم لد داخ
 هضاب ل و لو یدلىامومه منا هلو هل دد دش نازارکت رورض 1

 تا ی اد که اى

 | مساق دہس فارمشالا بقت ەر الایداج ف یدلوارادافق هزادرس هداش
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 لصاو هبیرابرهشرادم تاودردیرامخا ین دلوارارقر و تماث ناک اکا

  ۱هد اعسلارادیاعاندنش دلو ارب دقت هب وصنم قفا و مری دن نیک فن قخلاا

 [| هدکعام بولوا هداتفاهبیراچ, رتسیردششهلرب مغءودناهضراع یالبتسا
 [| یلوط دب حاصهداتش نونف هدعقلا یذْق یداوا مدعراددهازبفر ندلاع
 هنانخ نان ةسار سرش یدنفا قع نالوادعا قنم ندماوطانا تراذبص تولوا و
 لو عرب هک رغما یراکدتنامادقا ینماسقشاقارق ماف یداواهاوز |[
 | دیدناوضبولوا تافغ نشون باوخلرت ثعابهتلودناکراردبنرفو دست ا
 a یراخویندل مانرا یر اض ن دنفرط مور هرزواالتع |
 رنکاسموماجو مماج هدنحراخو داصایاسننکتس ٌةملقهداضف |[
 hE عطف اشا در ادر م ق یدنلواد ادعا هع چب تاد یدادحو ۲

 هلی ااشاب هزایاهدارخ, هدقدتلواراذک ندرهن مانوص هرقهدنرقهب رەق ||

 مات ماد همانا ذ |یرارو الد یرعلد اصوصخ ماشآنوشریشعث ماج ٌةرادا |[
 نیک غم عج نارکلطر هدولا نی آدربتاد له هعن ندّسفرظ هدمزر مر بودنا :

 نالوا | ناب یودع فاکس اردق لس نوا نالوا نعد بلة توم فید لوا

 بولوال» ام همازپنا تاسهدمونض تعاسزن و لب اقمهنهوکشرپ هوزکی رم :

 هتاف کلم ساس واتا دچعر ا طرب زو کودتن !هارمه هلیهارکاوریج هزانا

 ندربتسقضم هاوخ انو هارکن عش در کشا نیک ار ارف هراذرمس فرط هدرادوریک
 رار ارق نهار اافتز در اک شو دع ناریش یالوارب رک ی اضف مزاع زاکس |

 راد | ناحهننناج مورضرا بولوا یرادتتاءهرارخ یدهدنراهاکو دروا

 ترض)ریکشع نند یکو لالههدکنج نادینیزتکالهورکمدورک لوا |
 تاعءرفط2 رخ بصایراهاکرخو ههج بولوا لا داتقا هليا یریشعت |[

 ]| هیشابهزابا قعلوالصاورکیرویج یسادقنک هدم دکن مازہنا ماب داوا ۱
 انس یعنیشهاوا عاتسایببدلوازب کت ج رکنا نانعهلسو زرایلواقالم |

 مای دنامهدهدکن بوئلوا لاسرارکسع بختم دةس یکتا لاعتسالا |
 روجندهاک کردم :لوا یدلوا یاص» فصزانبیترترکش) یکم ادل ||

 ان اعواشاس هاکتسدرفط هایس تودنا مدق مضو هناجف قوزط با مد زآرکم ||
 بشعتیرابرارفرادمان رادرس هغ ایذ ف | یدو! لض اورا هز ورق ر کنم
 ضعدطسوت هدفدزاو هنسارک ناحرتسرف هلح سکن ا همور ضصرا لرد دنا

 وذعق تورضهفاتصع تسردانرطس ناش ازای اراکز ور ناناتزاراک زا

 ناسح او
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 هزانا بولوا فاع ناامنی اخ نیما اشا د نیکر حر بط فص آرزو یتاوا
 مانختصا هدنسارص رادکسان وع ارسک فاششیاول کودتا عفراشاب

 بحجر ق یدل ۱ یراب رهش ناو در دصنیشناج یاش ادم یر وکو یرادرمس

 نایعع تنطلس دهعامدتم هرزوا ییددلوا هدا ع یماسع ههاح موس رح

 هدفدارغزا هسودراسعمم یدنارتغاوا الح اهرمهماعا نط صم یاح هدمناح

 یالطا هباعاهلههبس شاغر هقماسیارک د نال واس وع هدنآ هد رات لوا

 کوک نکا مادق !هراوطا هناخ تک یراخندداروط بو دیا مانشدنابز
 هدلالحو هاخ حوارارکت یل ابتا ېکوکروب نم یا 'هدنروهط هيدا مه تاود
 لدناحو مامقهززوا ماع ها قاس نوع ماننا ذخا ن دیا کرج یتهاوا ی التم

 عرق مي یارک هر یا نوبابمهیاتود بودن مامه لم انار ر کم اخ یارک

 یلاخ فارطا لوہتاتسا تودنکه نفر ط هفک اموجحاخ ول ناسشق یدلبا
 | خدورابیراصهدنلح ایل د۱ مور تولوا لص اوءزان و یسابقشا قازة نبغلوا
 ید اراشلاب اونم ىنا زکر یاو از کا هاش وس یک اما سعد

 هدنف لوا هبل احم ر دش مک بواکج اتو لاس محا نمو ضراعم یو
 یداوارب و .هجتن رب دن فونصناشلوا لاعا نوعا ریزک هاردس هراریکنا
 هعبطو یلخ ادا همه نر ااا بو دیا مارا ی یارک د ع یلوصو لزرع م ا.د لاوشق

 ندسامع هاش ندم ةن نکا شهریوزارق هک لس ه دجلساو دا قنا ےھت سداح

 یسلح یار کنه اش هغاغ اف یرت هکر دار نالوا تنطشنف ناوخ یتمس
 ناو لابو تامدقملوىق یانو تاوصو اطح لدا طس هد هرواتشه

 بار اتاتراترومرکسع نوح لب اتنه عقدو عانتماندعابنا هءاطغاپهحت
 قعلوا عناو یوس عراقتو فوفص لیاقت هدنبرق هفکب ودداعاتحاو رخت

 تمهذاشابنشحریزو نالواهارمه ن و اهایس بلقتب ید هدرفس لوا

 ریس ااا ی طصم ی هک ی شانى وق نالوا نتف طاق تسو ریس نان داعش

 زکسع فواص ی دلم اداسئرون روک اع عادو هلی اد الج نوکا نوک تدذا بولوا

 ۱ لنا هم ارازوروزیار هاشاببحر نادوش بولوار يظمهلامس ی دیا قرت

 د نوجا هنتفرابغ نیکو خیا همالس لح اس تدر دور هکر تم یارک

 هلا تدا مش تعا :e وحووارزو میداد !لاسراهمانررقم هناځ یارک 8

 هدناحدنس»یارکدج تولوارهانم هنا مه نبنح ی 2 مس ر یارک ل.داعورفود
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 نیج یاضتق مر نیغلواررکم یربخ یراکدلکه ندسح ماماشاءازتردقلس
 قروشنمهدادف» تلابا هب یادو صر کد تولوالزل تم یرارقو تا بث یاب یلددنو
 ندنفرطرادرمم یدلد |لاعحتسا کش ربا هتخالس لحاس یهو دنکر واااو

 باکنرا قخلوا لصاو هبیژابوصرکب قاورسخ .ماخو فاطاس مکح
 هزاورد هنفرطرسخرسر ع ناک هند ادمابولو امدانندناوص اتراک کودتیا ۱

 ربحول یدلدادصو عنمیراشابلزف هلی اشابرود ماد عالداود را صح

 لاکبه ذم دم لوا قحاوا لصاو هر هک د ب ءا شر کس عمه دنزاغو لنتر دو هنرد

 : یدادعد تودناتعراسم نانعیاخرا هتعزعزات ریترواکد هلبا بضعر ظرع

 ۱ یوزابوروصف هدهطفاص باسا یدل اهرحاشم تایهم بارو همهاج ۱

 هفالخ ارادو داشک یس هزاور د ملنعا ماما نالوا هدنماتهاثدوع هکر ب
 ساء یالبتساتسد ےظع ےلقالوابودیا دارت داش س کشو یدادخب
 هحن ندتتش لهاویئانوصرکو یدنفا یرویسصاع و هدانف هسایسأت

 ه]اع اح ی را تدریخ رخ ییددلوا هداهور هانف اخداقنعا لا دوم

 وراهور ندنادجا تنطاس دهع لداوا رغصق یدلوا مخوهودن ایام

 دیش ناخناکع بولوایدایم شر ءاکنالوح فاعلا تموکح
 سراح اغایلطعصم یباحهداهسااراد یاع آنانلوا الجاه ےمەدنزمصع

 لاسرا همانتوعدنوعلا لع الاعور هلا غار د هرکص ند ونام تنعم
 حرر قیدنلواهداعا ى EF رارکت لوصولایدل بوللزا

 هدازناتتس تقلمیمانا نر اف ب ولو ااشنرا هم اکنهزاسم رک ظعاریزو لوالا

 لهرازاب هبناش تاودیصانم سیس>وسدفن ها ییلغابم یدنفادجم

 یحدرهم دیرهمسلالد نیذهلوا تخورف هنس ام ماعیطاصعتاب هددنم نم ۱

 یسودنک بوئاص یھ هدتسا س نادم یدو ددوحورابتعا ف یالاکا

 هکر دیویم هرخالایذاجیف یداوات رخ آران د تاود باص باهر چا

 وسو ید امم تولد ادو ھام هد |صعت یلامرول نم لوتقماس اب قابرادرتفد

 یسهعرکهداز ناتسیدلدا مدق مضوهمرح ینا ی ره دیاوحو تسج
 لا نسیلهاعم مرجان هلمزب خاجارابتخا یا شاب قا لد یاداممرتست |

 ردٌشلواعقاو قیامت هنو یملطن هنزودههدزکشح لرسدوخ ندزبر دنو عاهل

 يامر عةرهقرهظاشاب ىلع شمل !هفطاویدیدنالکهلیااشاد ىلع هلماصمون

 | نخلواداقنم هنن ام رف هامس نی اش هارک هاش بو نو ارو تف هدر کب عو تد الج
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 ارادن ںولواد زان هنم هد یم هظف اع ن دو اشا درد لصنم ندرمه»

 دانو فا دواج نام مزاعهل دوس یظعاریزو مس ثبخ نکب هرزوارفس باسسا

 یدنفایع مالسالارجمث م ف یدلو ایناخدا یعتاودیارزوءا دمش شیج ا
 یدنفا دعا یرللاص فاسو دعاشنداوو صم دلت ارین دن دیر زو ءاولا

 یجر وکو اش ان ل بلخ دعا ةت ندنرازو م ق یدل: ادعاصتاس ا هناتفادنسم |
 هدن ارعس ماقعارب زو بر لوا مته هلا ر یی شا هزابا عقاو یالخا ثا د ع

 نفاوا رها یراتمد تعارب رک دزور نکنارا لوا تریحردثش فوقوم

 هدوا یا همصن قاز ههر ةن دنر لا عا قاحو ادا سف ةن امری م قرا دناو ا قال طا
 عاع-نمآ ت اعرزونه هیولو» ءارقف نیفاو ااو ھر اب هناخ یولومکو دتم اان
 فالس تسه منو قودواق صناشفا تست ناک ةر رز وا انار نی دا

 هلی یترفو شر ءور ریز هلی عام تفرك ی المتسا بولواقوشودجو اص
 نارید تم ذش هلیا رضآو خ نیسان مارب یماغا یر م قی دلواربارب هک اخ

 فئ دار وک ل عل خم ت مات او رس خرا دما بولوت صاصتخاهناونا دنلب

 لازا یدول ددو جوله مهر وشو رش عمته نالواروتسم هدر رکے یک ۳۳ ةنسا مر

 وساود ل اون اسا تالح هرز راناعذالامزال نامر ف ندیارو دصه ا اب قعلوا

 مؤ ی دلرارفاخ مذامر دةم رع هزور دنح یاشزونهنوتلواوحو تسح

 ماحاماغت تولاصرارقتدنا ڈر هددانا تشممدادخن هلن اراصت اوناوعاةرثک
 ند تام ث.بو تاظداسخ هد یضام ماع یایوصرک نالو ان انما !قاطم
 نازیمزیم هلی طاست تاتا ند ندنعاساو مادقاهنظاقبا هنشا یفان
 دادناو التسادب طس عزانم یهروشکلوا بودنامادعا فا شارف وب
 رکنرا ذظف اب نو | یل ص دادن تابار وشن ه ندا مرد هرکض ن دک دنا

 ڈان نا چاس ندتنط اما کز د یدناشع ادادعسانداشات دما ظفاح
 هب کی زکرع رم ختم هاتس او ظد اک ب ول وادا ھما هل ادادع:تم کش اکهاع

 نفر ط سابا *نیئلوادراو ی ی او هرکی ید داد ماد یتیدناوآ سال ا
 هدا رها دوو هداد هغد توانا دادا یاعدتساندناود استنا ضرع

 لام تو ناهار مرعوهایس حاشا دج اطخ اع ی داداد وچن دقن لذي

 یآق وز هتساح ردادرتسایدادمتهلع تا و مر ها وارا ارة نز هعح هدد ادد

 شا ٿر ڏن دنفرظ دادم دل الو تولو اراد ندنراناعرکسع هنر اظتنا هد مم ۱
, ۳۹ 
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 اشابلع شکناک لرع نیسح يه لزعاشا یر وک

 هفتو ا ف ا

¢ nang 
 ناخ دا صده حلاو لیضف

 راج یمن و یرات مضحدايم ناطلس نیزک ةدازهشنیکتو تات تراو

 هب هسورت, لمس هن اپ احد عماج تعجب قهلوا فاع ل [تفطلسشاات

 اطلس لع فطاوعر هط+بودادوع ہت رانطو املج یارشاناسلوا یئ
 تامل یاربک ةە دماا ناونع یرالاءنامرف ند یارو دص دنا قلا
 ازور زد ہسولج لاس زات هاشد ای دلوا مداردايع ناطاسرد لزا یر :ةرهاف
 فاترضح هززوانیطالس نیزیدمسر یراترضجرتخادجن ناطانیرکید
 یدنفادوج حبس يرادکسا نیفراملا بطقهدنرارونم دق مع یراصنا بوبا

 هدتهاحخ ارررمس اهن وف زور لو | بونا شوق لق ندنرافت مث تسد یرادرطح

 هضم اما لع یی هتشخ نانرعکب ظاض ران دتدا .مادقا هناتختنست اعر

 مو تمد د زمان بولوا یلاعاکر د نابر هک: طباضاغا مارا دو لاو
 هل .سوزرا لاج ا عید هبوطخ لا اب زع لايصو فد رشدوحو نالو اهرهاف

 بعاتماشاب لع هجا ید ق یدلوار او وخ یابرد یا عب ارد ور اوس یشک

 ندنفرطابشابنیسح هره یل هدنامز یغناملصرارعتسارک] هبهرادنکسا
 هلیا سابزودیاد الا بنهم یادنودو دسم لومام لوصحرد هتساحر یور

 ساد مرکمداکرد مزع هل هآونینا لر هر د هنا نم لحام تولوا دود

 یامتاسولح واورب ندنلاحرا لاسداخ دج | نانطلس نامشادلخ ی دلا

 هد هبوهطصم تاودح صوحره مانااصوصخ یباهسالراد یر ەس نوو

 بج هناه اشهنازخ نالوا ناکتریغو ناعكشز نا نارکتالات یالمنسا

 لکشم یی کر ادن سولج ٌهطءواعسم یب مازاد دو هرد بونود هنسافم

 ماصنا مان بوالوا مانتغا هلی قاطلسدومپب دوجو نربانبیدناامعمزب
 یراط اض اش اتکب هم اط نڪ ص | شعاوادوعد2عهرزوایمهلوادا

 ماعناهرزواسون ام ےسر یاش موده ء یال بو ات ښک فای لکیر

 هضام نیطالس تالودناکراراجان نیذلوا یافتانایزمه هدلطسولح

 هما لاو ما ضارةتسا قدرطو هندرز تالا نالوا لا مەتساورب ندنئامز

 تند
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 زا.ثابهاوا نالوا قادحا ناو ةدروزن راندا توعد هنس ارساغ آفا( و
 | اع ماریبادنشکن کارا د مرتسوک عانتما تزوص ندعاست|ههاپس یلاشماو |

 ۱ ندنرازودنس ه لند مرا دزو هد آی درب هبساهدنقهاسسرفن اموع هلشوس

 ارودص ندنفرط هی بولوا م اک نلا خشم هليا هالة حز هدنسهدام یس هلازا
 | دم كن هه ندا یکسعا رب تفر تاغرضتز نیم درد عازم ندنا
 ۳ ريع ندلوا مدق تا هرزوااضر مدع هتساقد هبناشملزا ۳ ولا

 7۳۳ اؤرتسد چ ج لوز ل رزم داوا البلا ها

 تلودنوخ ییطصم ناتطاس بشم ان ته دم یمه داهدعتلا ید ق ی دل وا

 هززوآ ی دند تازع عمط ی اضتقم بولو !اتنةتسا نزاب تشر هبات: ق یال تد
 هد معآ ت نطل :مانهمییطانعتو رفت نددنقن هليا تكلم لاوحا مط
 مط ةز اور دز اسهنتخرب هد هش وکره ندنهح ضو داما نواز بنت ندماشعا
 یلاوحا اناغر ودیا زاعاهداسفا رکناهظدادعتسا هلضوحوزاب یادبیو
 ی رن عماش دان ادغام ندنشر دل وب لالتعا همنم لاک تلمحا و لالتحا هدابز

 هلس هح الم تنطاس ظفار دن وک کم انا طاس ہدلاو لق علا ةصقان ؛نالوا

 لاملاتبو قاتا هنیرادثاب هبرسلت هغ:اطره یانر زر هچ رس یاهسک
 لنت روض باغ نا مکا بؤ دیایالن ۲یک لام نيد نعش دهد دردن اراد یہ

 اماعوارزوتفاع تماخو سو نارو لندیروعشو لقع باترا یروهظ
 ییطصم ناطاس هلع ار[ ی ات امرج ال ی دبا شعزاناماسورسییارةفواسنغعاو

 ناهار بشراو نسا بودن ار ارقهداوزنآ تلزع خیر ار کت هدد |یفتلا نوا

 تفالخناونا یاران رمسیراد مضح ناخ دا سه نان طا س یرا هدازردارب نالوا

 تنطل«دهع ۱ ۰۳ ۲ هنسا هدعت]ا یدنمرمشع عدارلا موملا قران دلوایزادح ۹
 رد دلو ام السا تشم دسم شا هب ارد ی دنف | ی ہد ا
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 یدنفا هللادبعهداز یلج یلعندللاومو یدنفا فرشویدنفا نع لاو

 هو ماکت اضت جانو نیدلا ق باصتم د هک ید ندننسر دمو

 کودتا هتلودو نيد یماغاگرح ۳ دو اتم هلال او یفرررخآو

 اعا یلغیبهتشحادنهکب ۳ وا مارک ایفوکح هدهدنسدلد اتم تمدخ

 ترثکو لانقانادسا ةدعاشق یدلوا ماکم هللا قاوا نابرعک طاض
 هماکس بولزاهززوا ناضطووتع همش لاک یلوقماشهلرب لاوماو عاما

 بکن رخ ییتعانش تفلاخ هیحالاولوا نامرف تغاطاو بنت ند اورفرس

 اس لاوحا صحت نالوا عقاو هدنرانین هلنا لغو انعم ی دنا راش!وارولرا

 ماش ابد اچ اواز اوښ مامهادع اسرع انکو ںرخ تاودا نېت ەنسۆد

 هننسوالغوان هد ودنا مار هزاودنکه د نهاون ید اشا ینطصم یدنچ

 باتفاهدق اص م نقص ی د واز اسبنرت هدع اد عقرب دتد !تعزع مالا لام ا

 رهق هم دصر نامة الاوز .ناععاسا تراغرهم نانماش لامفاو تکوش

 ریس ندب اس تمعن یرهعن فولوا ناشیزب یرلتعج قاروا هلی انابزورد
 ۳ تسدرول له یاشان هکنوح یدلواریسا هدنلا نعم نی !ماشیاشابو

 یربح یروضح هراژراب رامضمژ یربسق تکر تکرحو تولواروهم»هدناههاش

 مارک آل نشنر دص یاشاب یقیطصم یدنایولعم كنلعو |نعهکودنا

 ددد بو دناماسق هدمهاففرادتعاو افهتساندرو ما ندا رودص یرورضو

 بط نیرطاخ هل اشزاوت ف ودصو تدرتراشو شکشند ه اف ندنس>حو

 بودا قامرفعمطع لنا ڈا فاکس زومش هرکصندنوک یرکد تی ۱

 هلاس هک ات هعفص ن نرلذوح یزحوهلارا نددوحو هر اد اش ناش کرم

 هدیدورب ندهمسرپ اسا یطصمنب يا لاسراتعالسبوعتم نوح نا

 زادنا لنسهبو دنکرابر ۳ بولر تونع یمدتصرف ید دلو ارات اودا

 ثولیاشیذیلد هطخوربمدنولالها یرارادرکد نالوا رارضاو تىدا

 ل٣ کو ید ۳ نیسجه سه ل اہقا باتنایدلن ایهطتندنرادول دندوحو

 لاریکعوا هليا ل-ودتعمدق خوسرولءاوهشما عنج لوص حو اخ

 رز هلآ نامرغد نیشاوا بنرق هلا وز هح ر داضق م کح یاضتقا بسحرب بولوا
 نالواربزو ریگفر ظ تولواقافتا ناز مه هرزوا قاةشو ف الخ یاول یالعاهارس

 هب وادع .تعیحد یراخزرص لواو هلاما هندرل.داحو دنکنایرصکت هوبنادوزک

 لا هز تیا او واط یا ن هدو یفزوررب هنیاز الاسا |

 و ۱



 | یدلب مال اما هنفرطیم هع ابر دکس نالوا یرابرپشرةمو م ابق ند عهاج

 بعت هدو نکن ا بشناهرا ذکهرادکیاو برقاهعم اج یسهلکسالع بج
 اع بونلوا باتش ەنەناس هبن اءاسهرزوا قلراو هتسهلکسا ناو باکدرا

 داسف بابرا کود ادادعاهدهارهاش اش ان نیت یخ ی هنن ارم

 نیمرکم نر دص یدلواهدابن اب هسلح لواهرورشلابو هداتف ههاد کودتنا

 غارج بولوا حج هعجت لوا م دةم حد هسدا یسح هداز جاو ی ناتس کا

 ةاضق یدبا راشاوا هناورپ هنیرزوا هنود صعم یراقدلو!یسهتشورفا |

 نیسردمو یلاوم ر اسو یدنفا ضش رشو یدنفا یصنالواهدعماح ندرکاسع

 ندسلج لواهمالسالا خخسشقلواهاک | ندیم هج یموب اهاعاهایس هوجوو

 یوتتلا ی ع نو اعت نال د مهاب واوا تما دن یازکهب اس هنکدو دا ارو تصخ ر هم امق

 روتف هنرامادقامادفا هدمرو بآهریشعثهنمالسا تریغو بات هن هتشر

 ماصفقن لب اه لده رغم لس هلپ اع غش طسوت ماصخ نیتلا لب یدملکتتءضو
 هرعح حالصا یدئننا نیس> مور ردص یوارا ىلغ ةدهعلا قحاوا

 زاد اهدٌزاوردهلیا .حالطصاو تابع ص وص هو دنکهرکصندموةلح ۴

 نالو اهلا لوسر باس بو دیازاغ ارس هنت ءارخ ضد هعرک تا هلی ا هلو ذیوعتو
 ناو دعو ین یل امت هللا ډا هلا ةم السا لها ندنا تج فس لب هنیززو اهارک
 تسدکد نیلجراضج نیک مادقا همان الادبس تمیزمش تمرح له هلی د انسا

 رارق ما ةدمشکهدنرق یعماجهدازمش بولواراوس هنتین ازغاشاح راو مهو
 ندناسو یرحک» هراشالابس> نطصمهرقنالوا هنماناغاراد دلوا ماراو
 رج ومهعدق دمعم نالو! الص واملع ععاسآ لمس هی اهوناهو رکی او زاسرب

 ماش ایدلوا تسوحزادناهیاس هخغلاون |عماج ندع بولوازیتسو كج

 شع.اتعجایم هنر هناخ موق هوجو نالوا تیعج هفل>ممنیفاوا برق
 انکی زوقط نو اهرزوا نقتم لقا نیاوا یریخو ربط هدرب دت لوا بونلوت
 هدعرج نیک هلباربتو غمت برمص نکبا هل اهاکرد هحوتمهنیناداترغم رک و

 فرع فرطب و دبا مدع بلا 2: امعیراوتمهدرینمو بارغان دوخ یضعدو

 رور مهحور هلل اج ورراد د ااو الب اقلا نرادسج هر هلطعهرت» نالوا مزج |

 من بن هرهکدب رزو بونلواتیععیدقع رارکت هدنارم اغارکید
 هر اماع لو نالوا مواعم یج-رو مسا بولوا تحج دقعلا ةط ساو هرکصتدرفطظو

 اتال ادعد بولر اد نع دينو تک تام دقم هدنصوصخ ارج قبو بیترت

 ۱۳۹ ۳ 9 هه
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 هزابآف ار مریم تد دلو نارذکن دنسهمنیعلمحت هننا رهط ن ابرعکد نالوا

 قیرفت هبا حارخا ند علق یجب لوا بولوا نایصء ع اتم وم هاش اید |[
 هناخ شک هرکصندکدتنا یقیزغ هی جاعزاور هق هک رمن راتب صعب اصعو

 ناجع دعس ناطلس نازاد عد یدال اف زص عاندمهعالقنالوا هدنفارطاو | |

 تلطهحاوضن ندنابرهک» هودنا هورکن ی اراوج قح تداعریناقدممش
 دن لر هل. ارهکدب یتشر دق لسزتواو دنلب ف ایصع یاولءلمان نوح

 فرصت هنتلانا بح اصر اصح هرق قل هبراهحور هلا هرم ص۱۶ نوک نوا بو دیا ||

 ع مودا سد قیزطشادابهودنکهاوخ انءاوخ یاشاب یضتم نالوا |
 ره ه رکص ندکدننا داسفادلالصا قدی اۋا فسوانو الت یسیکیر کد |

 تودنالزانم عاتق قر هوا یداه هنسیداو مدع ف ابر کد نریک لا هد هل ض

 یقسل اهاهرشن اهدعددسنتانح هضامف لیوال اق هلی ا دی د صق تییهت هدازنم مان هلیز

 ِ ثعابهتلودناکرا یراشدد اهرول سم رابخ ی یدلب ااا دجولوو ورخ ۱

 مشت لیا یرکسعر م تءلح اشاد دوج هداز هلافح بلوا یرارةی |
 رکش) فونصروت نم رادرس بجز ف راد دنا فک: اک !یتمامما تمدخو 1

 ییوعه هنیناج يک ا بولوا لصاوةبیرازاب لب ها نوو ا

 لعل نوعطم هسار اغ نمو لب دمت هرارف یرارق هنف اول هر رلمل اعح |

 یملظتمر ندا اض یارهف هن اوب د٥ یه هناکس ندکار داو لټعشور یدلبا

 تک ضا داتا یس هداملع تایج ی ارو م ا
 تر طح بس ندنارو دص نکدارصم اح ام دقم ندشن دف لواو یداب هبوکو

 کودتنا تعاضانوح !یصنم هلنثاحالاجو هدنصوضخ نیاسرلا دیس
 تدا حز شید برلوایدات لاقو لمقسلم: ندنبماسملاب!تیب
 نک اقاشلاءاسٌهش اط نالوا ق اج دن ون دا تاودهاوخ ہو فاجر زو
 یدلراادمس خفل اوا مماج هفو رعم تعج وابرد نکب ار د غ راهاوخ داد د

 ندولسم باوجوراضحا هداګ لوا ءاوخانوءاوخ مالس الا خم نابعش ی

 قاطاسر هم نالو این ااس 2 اخ عرف هک م ادام یراناذج ییفم بو ءلوا راسفتسا

 ندتهالس تس ورو + ندلتع شور مادقا هی اوح هل اوسو رد فاجزرح ك 0

 رهمو مالعاو ضرع تالاب هنوبامه روض> یرول مس صوص>ردرود ۱ ۱

 فس لو !الوصح دعب بودن | مادقا هرس نیرلهدنیخ ابا فرش |

 بارحود ردساشم یتلوالوتعملنهلا بحاو لواو لواسدرهطم عرش

aAی مر رد و د تر نشنال ھت نھ قمه موم اک ےک کت  

 ندعماح
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 ضهنالوا یرکف رط نیک اضتقاریخات ید تعاسینارردقم لحا جو

 زاغارنهدانعو تلاع نم ایت ندنزوب لم ربو اضر یرازابرمم قرعک

 تشهدلاک یدلب !صالشقاحناس رک ندد الحریشع"تسد بودا

 ناشک یلاتعفدی لوا یزراداوهنفمالوا یل اع هنکرح هوطخرب_ندنل اعفناو

 سو لمم هتریکراتلاجرب نانلوت هدا ںوراقح هنو نامه باب ناشک
 راتضحا یان ارا دتا لیوحو لةنهدحەمه هتروا هليا هنوکس اما هنهرب

 نوح |ناشتماد تاشا نو دیا تروص لد د ت هلر ات دو هماخ هن ارزو کو دنا

 یروضح شواچ شا نکناشلوا لامالامراورخ جار هلیاناشن نائریو
 قاتا قوس دصفریغ نه یراکن الرا بو دیارامرات یروشورش بانرات ع

 لاصراهب هلق ید هلی هنرعرازات یراکدردش فنا ناجع ناتشآ داخ هلی

 ید یی آه دل کوک تان عا یاشاغ مزعرول نم ناطاتروربم موح سعو

 مقنلا انار ارفص ق یدلب |لایعتسا هکهردن وک هری یی الو ایتء ال

 یشابوصو ی رج اب ىب ةت نالوا فاع تدا شنا اوخراضحا رشا ہم

 ق-ال مطءاریزوم دنامززآ ی امتشا یلاڈما راناو ین ہی رغواردناک یسادقک اا

 ای ایی نادر وا لود غانا ورکا

 یهو اهب هلا یلاا رقم تولوا یه اشن مشت انع رھظماغا ےہ ھارا

 ر ا اشک عام ندمور ترادص لو الا طرق الا

 ام نود ارظ مق ندةدرط تارامتعاو موسرو رطو ءا تة ندهومن زد |

 نیش هتطلسناشرخ الا مہر ف یدلن الاصناهحاورالاعو لاصفتا ند حاشا

 باسح ی لام ل ذر هلو قو در بارا صعب ن دنس هة اط لو ةن بس ه سم نالوا

 الح او ین ههرغلخء ناشانیبروک بودنا ناولدر رص ثولد ازرکم هلن | ٠

 العا هنس هبتر قلنادومق یاشاب لہاخ نادوقو هبهسورپ فاشاب بجرو ||

 || اشا نیسح ہی یارک نالوا سومح ہدسو در لوالایداجق یدل |

 سالجا هبفارب رس نالوا فاجو لدیوززآهلشراقم یماتمهیتمه ||
 | لاشراهسودرةماص) هرکودا لاعور هلانقارد ناخ یارک مداح توالوا

 یکم مردن | خیش مرک صد افتخ اهدا ندهنسرب ید دف ار عهحاوخغقیدلوا

 یداجقیدلوان نا EOE مطاف بولوا

 | لع ینا تنعم بولرااثور ندا رنک جد یاح هللادمع یوړ ع هرخالا

 1 یکول هددور ضرا هزگما دنا ناععهمنومْق یدلوایماضماوریدح
0 / 

 ی
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 | هنوبامهمک>نالبرویب لاسرا هدنابقلواهداهتور ابقار دال ھم هليا هتسارا ر

 هدنرو هذ همقو ب و دنا اوح لامتساۀنابزات هر اوه رادنمسز رول نه یاشابالاثتما ۱

 ( عضوه دماقم مان هبد لام هرزوا را ظننا هرو دص ددح ندا لو خد |

 | زو لع دنا لع یس لاظا لما ساک س اکہ نا یدناشت ارارةومارآ یاکتم |

 دانه بو دنا لاسر ایشان و ر لامنارتسحد وادنالوا هتمات مظع

 أ تموکع تعلخ وقف یدلباداشراهنهار دجادوفلا لامهتساهحورب ن نوعا

 5 لایا 0 نامنکنوساوا سالاهیاشا دج فوصرار 5۶ ندو

 | قلاعر :sl ددارندن دواددارن یمقلعرزونا بعشق یدماوآ سال اهن دنسم

 ر هليا اسونابر ےک ؛ ماعموخه ۵ هرکصندقدلواداسفو هنتف عاوناردصم نوک ۱

 ۱ ترازو ر تی لوزعم ندرصم بولوا لوخ نکی هاکم ارآ
 لزع هم دصق مادعا یشورد یلد یساغ اگر ن کما شاوا نیش قو ثعان

 یراداوهتدیرهگ بودنامادقا هل اترا هطامانزایر لایعتساهحوریو |

 رک نیک# ا PEE هانآ ید یرا.قابوولغ هرزو زان الوا
 اا هلترازواش ناب یطصهی قىز هرز شنان وک ذرو ۱

 نلاعها کرد نابرصکبیاغا ادرکمشیورد یلدبولوالملاخوسنم |
 رلئاواق یدلوا یار ههتسوب تل هژورگب یاغآناةخ ندقلرادٌسو

 نانابخنامارش قاکهدازهش ترانتشک نالواهنماتی.اغاوب ات ناظر
 هلن یرب دم ترض هصاخهناخ نام الغ نیو التمهنس املز دم |

 ةدننهدگ نیورردژا نالو اه دنتادنم تآ هشاوا:دنسوب یس هشالو هر ؛ریر

 ۳ یکم اید اشاب ی هک اع لی همه دن مس مش لا اوش ف یدلواهزب و[

 نولوا تارعةشولارادنشنهاوخ مادر کد تن ترادصزیح لاغشارد#

 هژممات یلان!نی دول شرور د لد هدعقلا ید فی الو اارزور دص شاد یروک

 هراوذمطندلوا لصاو زوئفو جارخا ندنانشامکم ناسا نامالاراد

 یدنلوالاسرا همانررقم هاشادم قوص ینلس بوالواح بر

 ساهدراوشمط ربشا دهد اهن دن شرور دهدازر دام نوت ۲ هتسل مرگ ف

 توکت هدواد بواقروفنمیدلو اراوس هک ها نولواناطلغ ندر اتفراص
 روژلواوحو تسحوسوسور ندن یک ار بو دنا اقتخا هل اتساس هنعش ممد

 رازهسامل هدنفلناعصهبرخر ندنافاضم یزاصتا ب دون یا طق یدا

 رکا شاواهداپتوئاز هتسامس نادممهدناوبا ناد تور لا هل اهراب
 ۱ هه...
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 ناطاسرد زاد اوا قفوم هن داصاربخ هما ضع)تولوازآ یراتنطاس ت ده ۱

 هدوساهدنرف نامز بزلوا دوهش عد زانن فرم یراهدازهشرب مار

 تولوا مالسالا چ یدنفا دعسادیرارلود ماوعاردشلوا را دیه

 ماطظعیارزو ردشلوا ی دننارعیرهحاوخ

 | لزعاشابنیسح . تاماشابلع .  لزعاشاد# . لزعاشاب لالخ

 | هبنسق هنسق هنسق هنس ق
A.ع ۳ ۲۹  

 لتفاش ابنیسح لتتاشاروالد
 هنسق ۳

۳۱ ۲ 

 ییطصناطاسدعع علاقو لمصف

 هب ی طصم ناطاسارر کم فاع لآ ت نطاد ت داخ ندهمهلا فاطلا هنا فرط

 ةهاع هنازش بوناوا شزاونرارک فنصره هلی ش شیو قرت جلو ا فازرا
 ناطلس همور هعفد یا یدنود هآشسورد هناخهدنا ارکراغتسد هرن اطلس

 ید: ؛خا دما مالس الا حتسر دیس فا سول>ج لاس حرا ی عطصهناطاسیدلوا ۱

 اوز او تازع کج نداهنندرک نغلو جب زسندتعس قوط لوبق هداوا موب | |

 یدلوااتدازاونا یاری ت دند یدنفا یے دعاقتم نر مور ترا دص تولوا

 ام اع ناسلوا مفرهدتامز نان نط موح یمامدقم هنساحر باق ساب
 ناطاسافتخا چک فکتعمفوکه عقو بجر ف یدناوا اتام و عیراقا هب را

 اعم هر هبرع هلب دانسا نارا دعس هو دنک دور د ی اغوا نالوا امهر هب طض م

 لوا ق هلو تدا مش ماکن ریشاغا لع یدیا شاو الصاوه د حم هنر واول خاد

 | سانجا نالوا دوجوم هدننرازماغا بولوایم اغ ایر جک دوحو ی امورف ر
 نکدا فدونو درقفرب حات هرجا ساف نیک, المخ تب ۱

۱ 
| 
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 ۱ ene د دنعلودرب وهاج بح اص هدم هةم رع نآ هلا ل امدا د ءا یھ

 یاب ےکحو لینسال منی ص او تب دواب فاراد وفدا سر اتو

 رو ولو ا لعحض»هدتءاسرب لط املا لوک هداز هحاوخرهش یضادو یسوم

 لص 2 یصنم هلا اص لعیدنفا يعج نجماش لو ایذ اف نوکر :یدنفا"

 ۱ راک نما یلوطانا هليا ضرع مواهمريغ فی داد اليل ذی رم مو دم لواو

 اس اشوان سزکیربد ظا قباوهدادرارقهدرابرهش فرط قار وس

 م ۱۳ ر#
 اح



r,را را  

 هنادومارکاو فیطات ماد بودباالا هن ارس یماغایرحک هنماطر اوج |
 ا اب تخاف یادنتراوا لدخ مالیمافناواقرتتقمشت
 بو دنا لاعتساد یعازود نم ی اغا یدر دنوک هدحسم هترواییاتا ىلع نار کک

 هماج مد کودت ازاغ آه نام دقه ت تدهن وکر ان هند راکجوک شانك ییاح :

 یارسق آن اشکن اشک فارع نتن هر احب بودد ازاورپ هم دع ناشا جور ۱

 هدننایم راکزورناسیو میادبرامشتربع برغعضوووریاد هدنقاوسا |
 لع هلا باش ناعدر یاضتقا بانج مج ناطاس هکذوح یدالوارباس لثم 8

 ان اکی رانریکهلا بوصا یراهطوا یخ اورا هنا م تالاب تنطلس ضرع |[
 رکع ماوعژکا بیر هت | مادقا هسداتوبزض مادقالاةنوتسم ناکنم |
 هدندارس اغا یدیاهتخود مثح هنلاوز كلابقا رهسرهم لواو هتخوس ||

 بوق همئاح لوا یکزادنا هوکل سرارشاو شا نالو ارادربخ ندنرلکو دیا
 اناش نات*یزامناطاسو قوت رو دره نه یک ی یویقاعایاشاب نیسح |ا
 یرامرکم معهرزوا بوغیمانبولارطاوخر دکم یسفکرکذ یزارفرس |

 روادناددوکرقح هدنسیلاعرظن یلقاتفه تنطاس رب دن |لاصیا هنقمدخ ||
 هلق ید هرزوا یربم دن دود سع دوادنالوا هنمات مطعاریزو املهدریحا دملد

 ند داهش تم مصعل ادهریکور ادراز هشدبریش هرن لوا بولزار اتف رک دنت ضم ۱

 دش یدلرا × م ق یدلو اریکمارآ هد نرد یرارهک ی اعز دد روم دو ورب دن

 ءاح كنروا یاریبر دصهکخ ەردرازهو فاح د طردت داش ے زات ٭ نام |

 ندنراخ څر ر هم دنر مس بولو ل امف او تاود شل ابر اح یازفا تنیز ل الجو
 تاتو رسذا جاسا حاقلا ةردناماوارادرنخندنر اسکنارو رس ماحوراع» :

 هرم یرا دیار ا خرو رخ هش یراذع ناتسلکز ونه هک ت ع ناوج ه اشد اب

 ءدع اسهرورغو لاسو نس تثادح یاضتتمرب یدباشم الو ار ر لش م طخ ربع

 یرادحو با تنه درور رومایرلکودت امادقا هست ج شاف
 ندارد یرودصندتلو دو ند نم د توملوارو ذعمهدنن انرار وک ن ان نالوا

 باکنرارات ریس دن نالوا ترو ص ت سو د یاو هانراکرب لیول نیم اراک رطاخ
 الهم ءاشدابن دنا یناکنتسا ند اهاکه کت یه امور همراکرز شااب درک ت ودیا
 همحرنال ند زال هلن یو هاب اوش لا اشو نسخو كانو كس هکر

 رع تده تنطاس ٽرام قسواح قشتدالو
 هس ق ےس س ق ےس ےہ ہر

lol۱۹ 4 ۱۰۷  
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 ییاطصمناطاس هلہتل الد سدوردلد یک اعوطندمرح مادخ لف اسهک یدبا

 ید الوان نک تازعاسا فراع لدیادیوسو نشد تولد یکه دید مد ص

 اکنالوارضاح ادع ام ندىدنقا دعسامالسالاز حبس بولرا نانا؛ندناکم

 رخ ورا داواتعس قوط هتسندزکاهرکوا اعوطرکسءهوجوو ج اشمو

 اشابرو الد هتساجر تاق ام لر ادن لج درا ف اخ ن ام عه عم اس شدد قر ثا تدریخا
 مانکخد یسک مدکودننا ملت هنیزاناجو زس مع رغ ساغ هداهساارادو

 هدر امکتساودانع هدا دف تابرا هنازج اعل م اعم ول هرصملا تارخ د مدر مدع یداو
 || یمهداز ردارب یه اکتسد ت الوهاش دا:بولوام دق تابث ٹ عاب هرزوارارصا

 یکسال هیارع صو صخ هرل هتسخ نوح ا تناصندنن اصاررض هنفرط

 حضروا بودبآل وتو لنه دهه هنروا ن دن | همد رو ضخ یره هدلاوهدنارمم ۱

 | رهشنمنمانلاموملاف راددتنالبلذتو لته ینطلس سومان هلیاخاتسک
 توعدیلااعراذک ناقعناطلس لج دیا ل: د لادا لدور لملدرفلابحر

 حالصاو لاکا بسا یم مارکاو ےلنعت هنیرب ره هلی ماعناو فطادہع اوم بودیا |
 هنروآیب یدنفا یقطصم ادک لصفنندمور تزادص هئساح رنملاتاد

 یاعصا عاساو عادادحنعاباو ی ابراع دق نادناخیدلد | لاسز اهر ههم

 مش الرخ لفاساو لدارا یلاثماو ینو د ميکحو لع لسو ناه هو لاذم
 راقل برا یراکد تن اتمر دس الع یارمش ا بولو اناما در ادر دص لها چو

 آفاقا عتموراودنکو حیات هرجا ساف یر رد هلا قملوا عفر ام دقم حد

 تمذخءادا بوراو هنوب امهروضح هل مار ارکسع هداوا مونادعام ندنرات روا

 باس ەم رامادقا همضو هنا دا ی هنو کو له ابو یر هک هد رلکد لب اتلانو

 یراق وا نیکو رکن ابنچر منیبج نیجرب د هوار شمارکنکر رک لرم

 ناح لکدیروهمظ ناس>ح او فطان داع ۶ ناطاذ یراط مولادعت ندتمح

 كنشدلوارومام قصراو دمه هترواروت لم یان الو م یدیاراش شود هنفوخ
 مور ترادص ںودیا تعب دقع دید هب ٰیطصم ن اطل سو تکرح هرزوا ی الخ

 مال الاما هنناج یسهنااجرلاو یوا نيبو مار لیصحت هلا یطخ یبا
 ن دنخب دلوادوتفم را دن هد ا٤ دودو جو ماب دوې دما هوجولا لکن م یدلد |

 | لالدتسا هنغ الود لابو دقع یا بکو کو لاوز یل اقا ت اتخآ ن امع ن اطلس
 | یدلبا او تسد رقه دیار طضاو تريح بابرعقان ل هک لوا بودیا

 | هدزوا برع نرربد نیب هليا باوصتماشابنیسح هژورکب ررزو برق هح ابص
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 هناحیولوم کودتا ماعها هنا هدابرد با هدنرف س اط کد اش ابندح

 | خخ ةتشرريفتلا عنتم ردت مک لوالا یداجقف یدلوا مانخنسح نیرف
 هک بریکلد یرلدیضح هاج مج هات دابندنفب دلواریخ اترادهدقع هریض-و
 رعضلا قرخم هح هل.لاع>ا لوا یثانندرکسعریصقتو له اسمو لا ها
 مانا هخنهدنسیداو لرادت یاسا قغلواماقتناذخ | ندهوبناهورکلوا بواوا
 هب رتو لذا ن درا دغراکز ور ش درکراکزخ اهرکص ندکد ما هلاج ار اکا تیک
 دن مارحا هلمساقلا ترضحنابرقم ضعد لهادندنود رهدراوطا نومزآو ۱

 هندن اج یلوطانارابد هلیارام ل دنا مجملمان ق اوا مارل ا هتنا تب ج تعزع
 هدهاشمتاود هل اقوا رارف ناسا حرطهدهرومعم لواتدمرب وراذک

 قاروسبدآتراذعلا علخ نادا ین الوا بهت ف نادن رارامشتعچرا دید

 دعا سرن هنامپه راد ماظتناابرتمادخ مالا یسح بواوایرار اتم

 مدق لواس تر > نارتو تاودناکر انالوا هماکب ح اصرلد دت | ماتها

 ب اواداسفو هنتفداوم مپمدواسه یداوناسلوای راهارکدادح ماّتها

 هجو همحوو درولوآ یدوم ه فا عبو مد مادقا هعضو هفالسا باد یالخ

 یارب او حاط اررکت رکسعرتسورتهکن وع ایرامکح تدنام د هب ن اطلس
 ییا وا تنم یی هژسنرب یری ندنرار ارم صا هتعوع یاضمالرادتادنلدرارهش

 لاسر | ههاکتسد تمرکم هاش مدروضح هاوخانو هاوخ یاد مو العامر

 لاصبا لاح ضرعهرزوالوا نوعم هریصم تلو درر مهد اب هلتطاسورانآو
 ینعمرن هکر وا ندر ذ تو فر وور ةت و ارد ذا یی ءارقف ندرید دو بودا
 اردرفس مزعنوکل واهل: !نوب امه یانو ط ند هل ء اع مون یدل و ارب ذ:تروص
 هتسوبق موش یرادک هل ارادتفاتسد برض بولو ارادرخ ځد یرحکد ندیا
 ندنسهظحالم رومابقاوع لوودرمامز هرکصاد هت سورا د دردشات

 روالد لتعارزرو یدفارع هحاوخ بودود هنس هج: ارشارود هل ص دص

 هدر تسد یر هاخ هداز هحاوح یسدض اف لومناتساو اشا ب قات رادرف دو اشاد

 هلی !یراراکلط یمهلازا یماقاهداعسلارادو اش ابرو ال درک: دزورو نار کت الات
 لوق مع لصاو یرللوسم یداواناش ندناصرع هصرعیامس نفع

 بسا رریاسیفا* ران ان دنه ج یراق روا یداهداسف و همت داقد ۱ تولوا

 یرززانو عرضت هدنایرللوا تساسرشعث تشک نغاواقاىحدادتما
 شلوایدوم یرادانع داومدایدزاو فع اضت لس راتضحز ارفارتس ناطلس |

 < سم < ده
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 تمعارب ن دن طه لاص لارف ىح ند هم وح نازان رس قاق سات د لص او ۱

 لوص> ی هلکم هلشایدرآلرکسعنکدا شلوا نیدهاحم بنصنرهرمط
 یدلوا ماکد هلی ا قلاماهقر هدنس لب اقم ىم ذخ اشا د نونلوا لو ضد لومام

 نعش د ةرو م هلی اراتات ناک شدد تراغ ماقها هشت هدهالا هرات لاعتشا مانام ف

 ازریمرع ناک اص وصخ بولوا بارغو مو هاکهحوت یرا هن اش ر طو تازخر اک دن

 نو یداد حبارخ اریساءدانز ندکس زوو حاعذاورهق ىنى نگ زنا ا

 رارسا بو لوا قلعتم ناص تسال الص ورةكت انرا تقو لواتلع ی تدارا

 قلوارو مط یا تروصردقو اذ ی اضتقمز یفطءدزم ید دلو هنم اضهنماک

 لوصح چل عو یس تام ددم ی دیا شمع الراح زو نه ف ارتقا دعس نام ز

 ہ دنخرف داس مارا یار نانعیذماش لو صو برق ماساصوصخ ںو لوا لما

 ناناوا ضرعندنفزط هل لارق هل تط اسو لودار یسهدوبو قالفانیخاو اش
 لوہق نیعرو طه ناعنسا ۳3۳۳ ونامرف لاثتماو تعاطا ةت ةة

 هقر دن مارل اة ای ذر مش رغ ق یالروس مال لاما هع وجر تعم "بولوا
 ترضمهداز ندنوک قرقهردارصتلاراد بونلوا لاحرتوطح هلرب لامقا

 اش ابظفاح ماش طف اح ناناوا لةنهرکبرابدهدم انا لواو لالحو هاج تاد ارس

 یدلوا لال جار ریقون نررقاعاییضت مم یشابیاعوم چا هلیا یبیحوت واح
 لاخ هما لرع همدص هدنامززآ اشاندو اد یل: ا مورظف اح ۱ هنسا مزح ف

 هب لب امور اشا ناعنک نالوا هرزوارارقهددارغلبزونه براوا ناطلغهنلذم

 نالوا سابسالا مو دهم نکو شرم هة هلءا یبحوت ساوس تااباامدشهو لد دنت

 یدناوا لنج هليا یهیجوت قەذخىمەطفاغ ن, دوار کما شاد دم فوض
 ع د هامرشاع بوادز و تکرح تدار عمفرت ند هنر دا ه درود نحر ې رخ وار ةص غ

le gl 

 تموکح تعلخ اغا درب یئاین اتسود هد انا لوا یدو اروم لود ازفا
 یتیداوا فرمتماش نوالق نالوا لن هشع رم.تیوناوا رز اخ
 داش اد د قوصیدنلو ری رقتواقم هی اش اهژابا راکت یلابا مور ضرا

 لوصوم اغاناعنکرا دعس هماقملواو لورع» ندنتمذخ یس هظفا ع ند ود

 هرجا ړم درتخ درب ندننادناخ اش ابوترب تنطاسر هس بات قیک باتفآ یداوا
 دلت یدنفا دعسا مالس الا مش هرکصندنآر,براوا تغررظت زادناوترپ

 رخالا مسری راب داوا حاهت جیاتلاةر د هن را همرکر تع هرز ج ةد رور |

i AT 
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 مظعارزو بولوا مازهنا یادی ةراوآ یرکسعو :ماک نرش هلیا تدامش دش |

 لاحر لاعاد اش انیسح هدمابالوانامهنکایداوا ماسح لبان خمعز
 | کیر ابدانخاحود اعن| نده اکر د تمذش هلی دانسا لامهاوریصقت هدلاتقر ارح |
 [| بوتلو ادا ضا یمطع تزادصی الا دنس مدار هت ارو مط یاشار زوال د
 هدعءاا!ید قیدما اواتدانحهب اش ارد ف وص قداس ماقم حاع نزد وب تلابا

 اشاد جیب تلا بولوتداهش مر سوهداناشاب ,نیسح .یزوا نار مرم

 نیس نانلو الرا دن هلی الات ندې زازو ناوبار دض میفیدلواتلابا شون هل>

 تدناح لوا بو دیار اذک ندننوص لروط هرژژار اعونژدرکرابرهت#نام :رفاش اب

 بشرب ی دیا شا ار ةهجخ بر نوع ا از امد ماد غالبا هیون اطزافک|
 هته قارواتو دیا موه هب الدرب هنا مالش | دلهع لع ارهیاسقساهدرات

 تولوارادربخ ازربمرم ناف نکدا شاوا نرد زق هغو | قرف مور نازار س قاغا |

 یکر ظن ع اعشهدرمصملا 2ور اتنر مرک یا ناش ندو خر یت نانع شتا شخر |

 تایثی ا هلبازادنا ك8ل راى دف لوا یدلوازادو رنک ههاکنهلصاو |

 4 طو 2 بودناتسو هلیار هاو لتق ت دد برخ نراذکوش لعو تسکش یرافک |
 یدانا تمالس لج اس لصاو ی ع اش رع نازو انش نالوا تارط ضا بادرکروخ|

 قد رط هلیارازراکر اوضمز اغو دنوم.لآلف لاتقر برح شذ ] دان ندنوکقریق |
 تدنرا هش الور شمش رش فلع ریز انخ لمس هحن نولو ادنشرو ارتهموترپ ورځ عامش ۱

 دوش + درکرب هدنوکت ردجوا یداوا دیار دص شوحوو یاوهان ر

 مادقاو ییستام دم تو دام وهه را فکرون طزته ناد :مزوآروز ناززا

 هنهانتاوذا ناکرا نکلییارو ر وکی رات راو صا: یوا مار لورصحت ربا
 بول وا قانع لآ تفطاس نعدذ هح ونمو ناخ یودع لنز راد اداب ,نالوا

 یسسمرفطو جف ادنز ول رکسع نالواروخ طو غریو بجز ځو یابرد
 هب ایل اججا قلوا یرابرپ هبلع فطاوعربظم یرراذر هر دقت ید دلوا

 نالوا: هرزوا ششوکو یس توانا روصقهدنلاسرا روز هژاتءاس "تشعرد

 نافرراجاننکم چ ارو هن یس ړل ماتم دا هاو تن اغا ندزکدادروادمرلرو الذ

 باغ ناریشهزن نالوا قر هم هدر و اتاط قاو د او ادار ےہ مقرا ندرافک

 مع الاس مالسا

 قرخ هلی ارمتو مث رت یف ام فوفص هدرو اط نوکر اد ادخرامط هداژ

 1 تونع لامدح ی بودبا قرغهوخ یاردنراههن ندنکرمشم لذا وا

 لصاو بز

 اش ا یطصم ند لول ی دیار دنا یاتشهغلوا یا ههّو امره

e ۵ 
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 نو داب انجو شاخ ةعرقاتسواطم هلککزمهاشداب قاحاوا فرطرب
 رند باتع تروص تارا کاب بودیا باو در هنارورفم هناخوید
 تارا نکس | دیرمصق نددشت رد ادص نیراتغزعهار خد ناخ هرورمضلاب
 یراءاشجاولصاو هرو اط نحنا مو عنام فرورسناشفا تس درو شورش
 مابابولوا لدفعط ثعاب هرارج رکّشلو باق توق بس هرا نکخءارشا
 هن یمکح لیس نارق لوا تبقاعادع امندنفب داوا یداب هغو ا ید اته هل اتم

 لحاراایط دعبرولوا روس فاض زارط شقت بیرغ نعکودتما رو مظ
 نصع ماننتوخ هلي دادماهرفک ف انصا ی ارق هل بولو |لص او هدوصتملزنم

 AE رسو مالسا تبار مهفرت لاه هرو اط نکو دت ادادعاهدتبرق نیصح

 یراتضحمالسا ناطاسطناواف یدناواماظتنااب تا بصنهداذعا
 یلاتقو برح شک الاب شن آ م انا هخنو ما چھا یاد اک نر نمای انکو رت کس
 :لاسر ایم ماسم هغه د یرلت هلا يرلهناد بوط بودا ما تا دلا هلاعشا

 ریڈ هش ںرض لنج ناد مرا دن لاصرا یتکن اساک انف ندننابهدرانزن رضو
 لثت اسارومخاروسا دعا دز ادوس مس یروب اط مساو لوا هلی ارب تو لنغت ع نیو

 هد اسد : هدب دا یمنادهراسکات راک هل الد دب نو یخ یالمتسابودیآ

 نشده اوفس وراکر یهر ندکس ۳۳ وس تاععص هلداقمو ف وهصروطس

 هاش اد نيج هدرادرتفد تم ذخ اشابفسوت نوالف راد دیاراوب دهد رپ سد

 بول لقیاملدهدلمورتلیااشادوادرو ندا فسالوزمهو لدب
 یلابا مور ضرا ینبدلوا فرصتماشابهزان باش اب نوالقهرکص ندن وکی ر کب
 مارک اهلی یرا درتفد تعلخ رارکتاش ابقاب ناکندریازج هدمابالواو مانا
 .یجوز کن را هعرک یدنفادجهداز ناتسنالواهدنح اک: تعق نکایدنلوا

 لعشکناکناق- ندقلرادم هلیاقلاىا رکیرابد یدخ امدلاوهدنتغ
 || قیرط نقره بوو انکم دادرتسا فای دیا شع | است هچ یلوضف هیانش اب

 لکدمغ هسیدنک لام ناااسم هساکت سار بهراه رب نالا یلامهرداصلا

 شاف هرق نر دوا فارع یدرولوا شا تاست وند راش هامل اتل الح یپک ممد له
 بولوا لضاو هرثا هتک رکحسعم هلا هتنارا هاپس اشان دج
 لاوسا فعاوو لدشوخ هلیاتافتلا هاکن ن ندیرانرهش فرط زونه

 بودناموعه هزواط هجوم مظعارزو قوسنی داوا لخ ادمو حراخع
 ۵ رکص ندکدسا ريع رس زاهطا هدر زاد نادم ریادرب زو لوا
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 ه دز م ندر ابکتز نیمزهروش ل اون ف یدلد ات هلو بت اس اب اهغرداق یش منو

 لنس لزا ضف رهظم نشورهمورندناهرمصم هلد !نارکتراث تسد بولوا

 ىلطةل> ار مامز لب! یمه ةئ اتزان شواجنیدب [نالوایمهمشر نسب _

 نی بودی | یوسهبداو لع راوناهصافتسا یداو قر لوا قوش رتسارب

 |لیمکت یینفقل :اوحداوس هعج*زو لصحت هکساهردق لح هدر ی

 تقفاوم تلع ی تدارا هتمه لع لحز پان اغا تشنج مک هر ا ذا

 فبرش دلو ہد ا بص انمو سرا دمو بارم عطف ن نکبایشحدیعر نیک

 ابقارهم یدنفا لاک ی دیا شلوا یلوط ان اردصهنرب یڈررق مو دخت یکی دف
 ج وا نکی امانا هجو فاکوردقلا عير هلو ۈدص موررطفل ربا اوز هحرد

 :هناکدتفایمدق لوزعم ندلودناساءاضف یلوطای ارو ددم بولو ازد هدن دافس

 روخر هيرو هلن یاو ءاج نوک اهر, هسداروب نم مودع فیدنلوالاسرا

 لموح يه اتسرهدزم ددری,یدم اش افادواچ تالممرعهدمن ا موب تولوا

 مخز مهیم هصقرکذ م لام تربع لاح ود بودم |لابقتساهرزوا لاجر قانعا ی شمن
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 رخو ر دیل اترا لاسع رات لوصو یدلوب هتنج یس دق حور × یدلوا بارهس
 تودبامامش یلعالنم هنلاصم لرطق یکی امانا هحتهخلوا رکسعم لصاو

 اإ یوم ی شاب ےکح قوا یلاعءاکر د ضورعم یل اترایدننایسدقموحیم
 لوا سیل « هدهدامون بول, روک لڅ هب صنم نالوا لغم لاجر ط مکی یدنفا
 هدورب ر هن یدلوا مانا دد ددوه شم یدهبضق» سکع مالس الا فترسک روزه
 وکر رواخلاهراغ رد بد زق هماقم لوا هةر ذر ندنساسقعا قارقهدقدنلوا دورو

 صملخق ندنس هعدریکو اکر شعت هلي ار ارق هراز هشيب نالوا هد هل.اشم ځد هور کم

 نام رف بسحرب نیم لس هلالجو هاج فقوم یراکدب اجر ناج ناب رک
 هراز هشوږو ناخدباذع یسعالم نالواهدراع ند هباغناریش رن نامر دی

 ید نان دینک هم بان اشف سن اهلي د وط برضى سهاحب رح ندد را رو

 نوامهر کسمم باران اتراعشر و مرک( ۔ء یارک بناح حدقناخ مقراد دا الت

 هل لارق یساستشا یارفزا دعا لنعتردق كمزونوا هدلویوراغلد اریرنانع هنناج

 گرد اح عفاو بوواردربشندنرتدوا بار هک هم دص :قالاهنىرواط

 هجاوخ یدلد احر نر رض جار نوعا ل |٤ نا شور ف ازارکل واو اهنا هب یلاع|
 نوزفازور تلود روما نار دم یلاشماو یساعاهداعساارادو یدنفارع

 قازق نیک سابق هنالفط خزان یروداط نج نو مزار هر هبا تصدی
1۱ OKRA E a ke a ERAN Hahn Jer 
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 او دوس تولوا قافتنایزمه هل امش ق زق هدنینس رکا رخ الا عمر ف یدو ا

 كارو لا مشو که نلارق هلن دیا قاترتسا یل س هرارحاو قارحاییارق شد نالوا |
 | لوهناشسا هظف او لالحو ماج تانار كىر 2 همناع لوا هر, لاق اورق نوعا

 ې الا ید اجب ف ی دلرو لالحا اشاد ج ارزو لوزعم ندرصم هلا یه دخ ۱

 هد هنر دا هلی ا بقا: نېد هنوګ نارتھ نکدامز الرخ ءاعد تالیتماهدلالشوب |

 لرنم یعمر کی ندهتردارلب دردم ke هر اشک توئاواعفدامو اقا برا

 یلدا مور نوک یال  اسرف كلف اول مرتهدنراننک یقنا سا روت نالوا

 نابتسآ ین مادام هابس و هی ۳ ۱

 ار برو و
 دورولا لاسته دا ماورا کم رلکر یاس براو | یراجاسا دور هب یرابزهش
 هرماقم لوا س رقهنوك نوا نوعا انا اسویرح ےک و اتا یر وکراب داوا

 راذک هلبالالجاو تمشح لاک ی راترضحراقو نودرکرابرهشهرکصندمارا
 طا ہد طس٥ درول ص لرم وک سده دیار وع ی درمهر اراب بورود

 شرابس هر اشاد یم یک سودر یم ذخ دنفس رع هطف اح راد در و روض حو سیاسا

 رودعندنرمعم یخ اھ ءا ىدا شاو اروم ام ەز دە رة اشاد لبلخ نادومق بوز لوا

 نیر هقنشقازق هرابرب یرکب .ناتنلوا ذخا هدنزاغو :یزوانوک یتیذزلوا

 یدلواناطلغ هن اینءرفح هما تساس هنوکرر ر ذاڪڪر دقزو کما ںوروتک

 لا درا ههاسیابرد یور هظفاحرلد | هغرد اق هراز کس نوا امدقم نا ضر ف
 || بولکت ساره هقرفرب ندقا زة یاب ةا خدا شاب دج لوز ههند هفکن اشلو |
 ءاکر د هفت یارشار دقزوم جوانالواریدقن تسدریسا هدلابتفو برح لالخ
 راد دنا مدق ضو ههدع ةرظنق یک لاش ما یلاعلا مم الا بسح بودی اهاشنهش
 مالا یس > تولد روس یلاع هجو هما هداق کر هدمااوحلوا م ف

 مالسالا خش ی دلو اما يها نامادهدزرم ه اعا ی مدح لوا اعا نس> ناال ر مم

 یدب ارا ڈو ا باج داب ناطاس بکر مه هدر الا لمار ةو قیدرف ادعا"

 اأ یراج اتما تفاطا حیا نم هدق دلوالاثم لاله لاعن ٌةدوسرف نادضروشک
 أ اضتفا لوفقهلومنا تسا هرورمضلاب نیک الودع هلافنا بناج ن الادنعا تچ

 هعوحز فرط هلی لئاه ص ریال.تسا ی دنا لاک م ررر دص م قیدلدا

 رذک هاش ناتسرهش _بناحنذاشف ةرطنَ «دنربمد یقاصما تولوالمام

 ¢ 0 ار



 یوم

ً 

 سیو رد تعاد

 هشا من هبا لبس ناب ار یر اجر اماودنقارطاور م ی رضای 1

 ابا ساقنالاهدن-اروهب یطمطبو ة جارو او |یراع ندنر اتع هماح همر

 هنرزوارل هک هب ءانامسر نیر هر ناکه مداح ةارع :وهاضح اب و لاح ر٠ دماج

 ۶ تنعناوحهدارهش کر مر هقن اس ىە ەس الا ءاسور یراک داغ ناب نالوا

 لئان لبا تد اېش تلخ ی دم ن اطا فرار يکردارب تاشو ج اتر اوازس
 ۱ ی دیازع

 سح هک ن دروب هنزا عقر کودتا عفر هل یزادکوزوس زا تليد اکرد

 ماش و مظعارزو یدنفارعهجاوخرولواراسر ره هماخ موس يعاب رق دارا

 31| شواط:اسندن ابتلا طور ندا قلا شد هل ساد درر طع هر زة نغلو ار لب

 | نرشعر ید اة زده مامر دن رات نعموابتفاوم یدک وطزکد قم دزونوا

 ب» :ارعدنارف ذ نالواروطس ء هتسر هدم همر وا مانرخ اوالاو ل والا

 : اب او نوا مداد ندا اتم داب اعم ازور درو

 3 ارزور دصاشاب نیس عاادرزو ناتج ن هقلشاب یاس تولوا انف

٠ 

 نالواهدنرا راوحو نما انیع هجر د لصاو کو دت ازو اش ندتم اور دق هدنعماح

 1 رهظم اب قاردرتفدم قيدلوا نی تربعدیددومشمیراکو دا ج ور

 ۱ اغا نب سجد سهرینک روخ آرم لا وش ف يدناواالحاو ین هرب اج بولوا بضغ

 ایر فج هان یکم هاشد اب م في دلو الت هلی ارمصمتم وکح لم اح ماقم

 اتان یناغا هداه اراد قجاواررقم یرامروسارفاترفس هشناح هتادلاب

 رورغ نکل ۳.۰ هنسرفص قراب دنن |ناکم نیمعتهس هبرت یرادح ام لاو

 | اس باوصانر اکیراکو دنا باکمرا هلی ا فا راکت نطاس ماج ةا شنو اوج

 هداج لوا لنةدازا هداد ارش نالوا لامتاتیکوک عواط دصریم بوم وار

 ندنس راد لم تیل ماعم درا کود تال مارک ےب اشمو مالعا ءالعو مرح

 یکساوا هلی ادعا ۰ تای دا دم! بولوا فا طار امت ء۱ نیعروطنمرار ؟: یدن

 هدابتشرخآ هل سا ضبا هنادع هل د کت ردق ضع یداوادعاص , مهر

 || یفص هقسهحنو رارق لاج لع نوک اقر بولوا هتسیزع اانرسارردیور
 ربا دکسا یدوالوبلوالا نیر ق ید اراذکهرادکباهر واام یاس

 1 ریتسزع ندراودآ هردادول دندو دح یمهنهزوم> قرفزو ندی اورر و هئامو

 راهم ندنرایدهفکب وارا تعا نیعدو مش هدراکز ور تر را تربع ترور
 یراق دلو لوصو هلوم:اسمانامر ر دنياي اةداور لعراح ا راطقو

 لاوج |یقفرخ ازلا اعلا موج سیدنفافانج هلدقرطلقنندب گیرم

ia 
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 لماک وتلو ا کس ےھت هدعقلایدف یدلوااو ساک هم اهرهاف تموکح

 يظعارزو هْ | یذ فی دان اروهظ فاعع قانواوهقا ددحو ددحرابعلا ۰

 یمظعترادص بصنءاشاب یلعنادومق برلوا مغ خکر رک ت لزع هل یا لزع
 | قنا ٩ هنسلمرحم قیدلوا نیشناج هرانااشلا اشا لیل خو نیسهاک هليا |

 تلاباادعامندنفردنلانوتلا دز ون یکی ا هجو ی ندا شاب دج هلی ااش اب لع

 نویز هنس لوا نامه هلرب مغو هو دوب یداوا داعراودرط ند هنتسا یا باح

 ناتج هبا نامرح ب هن م ندقل ی شاد یاس ام دةم ف ید لوا مدعریکتشک |

 | ص ەرکص ندر ج عولطرفصق یدنلوابونطت هلیاترازودنتراغابخراا
 شاما قاشا یم هښبقهدننبه الق هنض لاح هدنودرکتوکدشزأأ
 دوهشد»لماکر هش واسم تغالعر قارون هدنص رع عاردیکماوهدناوط خر

 قح هلواراکر د هد هنا يع عو هک بوک تولوامدع مان یراوتهدماع قلخ

 هد اه-لارادیاعارخ الا عمر ق یدریو تاتو بآراکز ور فاس ہرا توش رشت

 ل همنر لوااغا ناولسیص و صع غارح بوناوا لاسر اهرصم اعا ی طصم حالا

 هک دن مانریشغ یسهدوبو نادخ»ندن اتسا ناک د مرغ الا یذ اج ف یدناوا لالح |
 هلمساقشیازءبولوا ناضطو وتءهیامریخ هنلارقهلو نامصع ءوبرکمزاف

 دنک ن را هملقر دننونامرکهاودنزک لاصبا هبهمالسا تل اهقافتانابزمه |
 عاعجاو بر رفاکردق لس یلل | هدننرق تور رېن هل مسوزرا لع ادن هرکس

 تعقاشابر دنکسااغوراز هشيبریش یظف اه یزوا نیغقلوا عاتسا یراکودتما
 یارکتدانع هفلغاقو یربهررةظرکسع رک قاخس شدنالواهدنتلان

 لاهتسا حانح كبرت هدسی هنتف لس هير کلر انار دف لایت یر کت نادطاس
 شیب بو دنا لاتفو برحشتآ لا هشا هدنتسوااکراروناط نوک ک-نواو

 درو وطقم سار لند رار ادرسو لاخو نوش هتشغآ لابانربک لس قرق ناو

 هدمەسرګ هد دعس لارا مج لوااشا ل ہل خ نادومشناسعشق ی ذلو ال ارتد

 فوتو لها ضع: هر صادر اذکو تكر ادق مر هدهنعالسالح اوس تون اض
 بدر لد ست ر دەبا یک مه ورد وهشهرلکعداساال ردە داخ ناسا هل د اشرا

 | هتسوت تنار همخوت هتفرط دان نکس علق مان نودرفناممنانههناسا
 یو غ تعاس یکم |بولوا نی دهاجروصح نیصح نصح لوارههرب یدلدا

 !لح اد هلباناماهدردیهعاد چاو ناش هنو در “ترض یشوراوهدن امزردق

 ی دارت نا ضهر ف ی دلو ارا رب را تشک هل حانغلاؤم | فونصو رادتفا هضف ۱
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۰۳۸ 
 زیرو

 "مور ضرا بوناوامالعار ضرع هلاقاودجرد لاح مقاو ناو اروظنمقتد
 دادها هان رفمح لصفتم ندنع تلانهدعش ا یذق ید و ما هلاماهنناج |
 :هرقن دو طظفاسحم مق یداوامصم تالویلاو هد | یا طاس هاو تەھ |
 نسهعاذ ساو عیظعهاکر دن نانا وا مازتلا هاه زق لو بز وب هتسرهاشابشاع |
 ضرا اب لاو نزح ناو م قید انه-تو خف هلیاریب دن نسح ا

i 

 | یردک رادرس تؤ دنانانع فطع هع ردت ناخن هرو دلوا لصاو همور
 !نرور تراذص ها یذ قىد ارارق ةىطم هيج هتاف یاتشم هلی
 ۱ ه دنکرب ندد ووش غاب یدوحو لاهتیدنف ۳ ,رعلا ددعهداز هحاوح دعاقجم
 اهر اودرط ندجرازودنسم هی دان ناریصتت شابللط م فایدلوارهقتسد
 ۱ ندناولخح اش ان الس رات ونلواداع هاار رکماشاب دج ماھ ما ردص لواو
 روخآربهال و هلایصتملنا و ماعنا هباعآنیسح ناب صد طب اض یا اا یل امور
 هدناخ ده تماس دهعج ۸ هنسارفص فید اوا مارک اغا نط صم یدنج
 سره دوست وه دنا ریس ىکا ناطاس هبفص هدلاو ن الوا ی ونعهءاشداب
 واک رامان ناتا یعراکدا ها همانزا :ندهاشرخ الا مسیر ق ی داوا
 هوکل .ذ تردو ماشربرح لج زوبا دعامندفر ط و فخ هعن همانا ناتطلسهاکرد
 یسهطاش و ها یی اعنذا مظعار دص نوال ایذا قید لاتصیا مادنا
 | اشا لع نادومق مق یداناالمتسا دی عضو هناکل ام تو دا رو هه یا قم یلاخ مان
 یداجقیدل» ادمقسیابردم عهد رس تقورت تودنادرا داود میظع
 زو کد اه دة دلو لوصو هلو دن اتسا بولا نوملاعهرابیلا لا عت هنو عب ةرخإلا
 علخ بو دیا اجو تعشح هاکرد شخشیب هلا شو رع 4 کدکر ربه دنراشو د یریسا
 ندهلماعموب یدئلواریتول ید افاسح ارضر نوتلاادعام ند ناور سد
 ددا نا دز ق هنو دامه ررضح بولوا مغو هو دا ]هوس ماعاز 3
 ضرءوددردکک درو هغارذنالوا ناماناساس لظ لاح هد اک
 تام دم نکل یدادامار هروز تداپهش یداطم همس اوعد دم درس اب اب و مالعاو
 لنااشاب للعود اع هر زو فرط یم :رکمر مضهدنامز زا بولواد یم هک دسح
 عرشهارهباحورف لملحو شحاوف تب دراق یالوادعاص هن هما يه

 یمک> یدنف دمت یمشچ نانو نیت شن مدام شر نوا ندیا حورخ ندفررش
 ی دنلوا ریهطت اع ندنزاددیو دوحوت ولوریم دن و ل الها هبا تس اس دشاهرزوا

 اغا یطصیدبج ناب ر حک یاغ !پولوا لوزمماش ابر فمر ےم یاو لاو شف

 تدوکج



 هريو اوم ارکافون هو ل صاز هرثاهتسعخ E رکدرابد ب اور لعرود پالا

 ین امد لالنحا لینا صم نا طاسایش ادع فوص ماتم اچ یدلوال تاب ۱

 ینیداواهن رخ فات بم بونلوا سالح اهتنطلسر رم ضرغل نکی ادرقم |
 یاس مظعار زو هد مات هج اف ديمو ,زعن ها یهیجوف قااداساوم نوعا ۱ 1

۳۷ 
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 حر اطم هلا مالا ها س یابغجر اور رت کاخ بجز ف ید ناو ار رقت اشا دش ۱

 ۱ لارمابنانباو نیر واسم هض نوک اف احیا هدنرلفدلوالصاو

 یناکسپودیا لیدی نران اک بشر جوک هاخو ليو خو لقت هلیدرا |
 يیاضنعم ناح یتعماوا هدهاشم ی داول شکر ال |یروشک لواهلیاالح | ۱

 لب > ناذمناکبش فص هدار ص مان دارم ر نادم ف یاد هارمه اوری مو ۱

 یرثکاو هل اتو برج شت لایدا ریتم يشع
 |ران دن. اسوههلام .مجب

 دا یرک واز زنه لا اع ند چم درکم نذرةطر Çal ی دنا شعب نیمه

 لو بو ل نیالدامیماکک ی ۳و نداوارابزرمر اکا

 يدشلو را شنا یرا خا یتد الو | یمالتبد ی اخ یادو بلع امایکا 9 رو

 هربرت لر هديا ل امج 6 ةه تک احربخ تن لوران دحوم ر 4 نیا

 راد تراغوامج» فا ءم ندا واسه رک لو ھنر كل زرا قاب م,

 رد اف هعنهرا درس تو دنارا ی طاف دق لب اتراس> لایضراههو RF رک

 یک زاکد تونم خیاه باما لمموبن یس ندعدصر م راباننملوا

 هدرفرب نیو شیب حالم بودی بک اد هشابلز ةنالدیب شاخ و

 ١ ندا ناک E هک ای اج بزلواهاک !یافچر اف نادنم وه مورهاسر دف

 هرات و دیا مدق عضوهب داو تراغوایمغد مد2«ندزاوآ هدهاشمر فد

 3 وادی يسیکب راک موز ضراواشاب یتطصه رکیراردناززمریم

 لاوسق یداد | دورو هر ک یع و e تولوا زط اد

 رونثو فعط اعول e لاح ب ۱ يه هی اتش ب رب ؟ مو العوطقب بز وا

 لددرماجاو ماد ان نوا قملواریکیشریزانخ لوا ه:زواردورک+

 راسه كن اکناي .نکیاشغبپ مارا یر ۷ رادرسمازهنآ شوم ماد

 پرو دهاء موش مادار ب یار وج ںوناوا اوخ هنيکهادس يوسهنئاح

 دراو دص او نذار طا ازک هایم هن احر ارح و ةع هدو داوا هاکرخوا هت



۰۳۹ 

 یار نالوا نانا بخت بونلوا مقر نان یارکناج دق تالو ||
 هد ام یار هعغعابو هفکیدبا شمر وک نامرح تروص هب رکن هاش یردار و

 | رفظم ناعع :ابس بولو اعم الرریشعت هدرکو راد ناد مو عقاونفص لیاقت

 نهاشو هوس ام یارکدج نتخلوارو عقمو مزهنم فلان یرکسعوروصتمو

 حج

 |یدنا شک ار ارق هرزوا ناخ تن محا نم یارک ناحورارف هم راد یارک
 هاگردنالوامحانح یساراطتسم ناوا مدان هنساطخ یارک دع نامزد عد
 دوعندنرم- هنرداناځدج اناطاس م ود ص ناشادلخ ومزاع ههاح و نیس

 .بولوا ارج و ذع سو ییبقت یرابرهشدنعم مس دش رطءانتاهدن راکودتبا ۱

 داسفو هنت امر نالوا هدندا ېن نکا شوا یر هناعرک فاطلا رهلم
 معزورظن هناهاوخ بهر هملع تناملس فرط یسهشیدنا هشیمههبتساضتقا ۱
 کو دباهدنرر کفررضو دنزکلاصبا هنا بدی انام دودو هرزوا یشیدن الا دسأف
 قاسهم هدایزندهاشکر دو نیک ءلق ی دیهرژوا دیدسیآردبنیفلوا مولعم
 هرزواسو ام مر, دنراصتا بوبا یا ترض> سوا !دعبیدنا شلو انی ہعت

 نددیدجناطلس لاجحدشروخ ماع یقاح تولدروہ یخ یب دلق ا

 یراکو دم اناو>ون هاشم هارهاش مع هی دیما لع ازور مرو نایب تکا 3

 ارگ بناحهدربهر هلن ایرلند مه ر دقز ونو ان هاو کک لوا هدزور,ذزور

 هعذدول ب ,ولواراتف 21 هنس هب راریکمقع هب را ادم هدند رة فا شلب هکنحو

 يداوا سو امندناس> یا تسد هدنوبامهناوبد یابتاو سوم هدسودر
 نزهرهدنما ضص ص مانابولوا هتسجور ند” دم هجن هداز یسکعا مف

 یعکیااشاددوادنالوا هنماننا دوق م فی دلوا لمانابراکنزمهرب لجا
 اررکماشاب ىلع هج زوک بولوا نا ضلع هاوهو لذ هاچ هلبالزع هم دص هدیآ |

 رارق هدرکبر ابد تدمر ن وصک رادنرفستامهم راد«مقیدلوا نادوق | .

 دادمزعو هامورهم شوکزا دنانیذط یلمحر سوک زاوا هدرا مب لوا بودیا

 هحاوخ ها یریب دن تاود ءاہقر صع وال ایداجبق یدلد ادارک هاش

 ت ول وارقوت هلعاتاراردا نیمعتهرژوا فلس ناکجا اوخ ق رطیدنفارع

 هقلاس قوقح نکیانخاوارش هبا یم هفظو تلرکسء یضاف هکلد

TCرو هجر ومآ دعو لج مامر تولوا یرابرهش تهط اع قرع الرح ی  
 بحر ناخ یارک لبناحهرخ الا یداجبقیدلوا لسم هرون لم یان الوم

 بیاد اد هن وییماص ندهفک هل اراناترکسع ردق لزولوا نامرف

 ندساپس ۱



 هنس هنس ا ا هت

(٠ {o ۱ ۱۳ 

 ەس هنسق
۲ ۹( 

 مالسا اسم

 اننایدنفاییطصم لزعالاثیدنفاهلاحاص یدنفایام مم نما اوا
 قا ناسا هنس قفل ع

\o ۱۳م  

 یدنفادعسا ید فا ده دار 4 ارد ۹ هنس ف لزعا دار یدنفا لا منص 1

 هنس فتاما ا هنس ق تامو |
۲۱ 44 

 قفا ناععدهع مرافو لم صفت

 رکا ساو مارل ایم ی: ص ره هلا مانعتاو قره رزوا نری دید بو یا 1

 << هقرفره

 ` ماع یارزو

 زهم لوا تولوا تارت باض-یراوتم اند ادرجو باتناهج با تقآ
 مر من نواری نوک قرن مر هال عقل

 سواح هب ی یعلا تاق تاودتح یی ص هنا طاس یررتھب ر دار هلا و

 ن
 ا 1 عوار رتا هداگتمد ت الو هاشدان لوا تولخو سح ما اداد تما
 گرا رو ل ما ھاو اتش لبا تطل لانا ین لغانش» بوزو تفلاو
 هزاع زا_اطاس یر .دازنردارب هد اتا تلخ هل هماع قانغا نغمالوا
 هلن ارم و هاش حنا تونلراسالحا هزانوز عر مسزار : مهدا شو اوساساا

IE ۱ت وتر دسول> لاس رات# نات ع لان زک یرابه دما  

3 
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 0 ها یو رس هرغق یدلروس سزاولر تیسطت زار

 ی تابش OE تلو

Reاا  
ESنور ئ  

 زکه د یارکت لس هرزو فان رر رح || قن دلال هندجات تاودیفانام ادىم ىر ادا ثا دهلنالاسرا نتاج لوا ررر ا ارو تدرادرم ی و هه ان: با او ود !زانانآ دنر و دمد تنم و

 ,تاماشایدا رح لتفا ساس دور د تاماشادعالال تاماشا لع

 نارو تنم دق دلو مدع ملقارا



orf 
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 لندش هر یدادخ) ء یطفو قوص یا درر رح مد قم هنس حاعر ندزلوا

 هسورهلنا مور یدناراشهروس لصحت یبا حالثوزوفو حالصودمزو
 ددو ماکح ایهعدتراتاو دیدح ءاسمالسلا هماعهدلوسر اهن دمو مانا لمد

 یم هناشنیوس مرکهحو هدنند مش شرمض بولو ا یرافطارثا هجن هرزوایهجو

 هعطقی د یر ؟نزوکای هرز حول مانیرد بکوک ن راعوضومرزوآ او
 تلعءدناس ارن اا نیک جاوا اتشاهراسد لس یللاادع ام ندرا جا تعق ید,

 هلآ سالار لئلا ع دع نااوا رع قاف نواندنتهح ٹا شم ل اک ||

 تاولصرلد دب اناس راادس باخ باس اه ااتمه ی تمه ەت و ونو

 سر دمو فد 2 مماج یراق درو اشاعت للا هجول هد نا دم«ت آهمالسو هللا

 ههنا عاج هد هسورح كلاعادعام ند هنا اتوا فسلار ادو ترا عو هعمطا

PET SOEهکر دلواقثاو ددماردرلش هروب داز دادعا نو ادافم  

 رادان زنه را فاو ده هلا یارو یدال هلو تر ظن دابر ڪک فرط

 لس لوا بوروس تبغر هرابرردو راعشا ماند انامح انوع ایرارطاع

 | راستخ | صلع طفل خم الو یراسوف ام ت: موج لاسر هدل"الللآ أ
 یدراشهروس

 ماردالوا

 ملس ت اطلس ناخدانمناطاس دنع ناطلس ناخ ناغع ناطاس
 ساافژ سند الو شاافو شاد الو سنافو سددالو س افو ساد الو

 ۳ ۳۱ ۳ 0 ۸ ٩4:

 مما ناطلس ناملس ناطلس دنا ناطاس . نیسخناطاس

 شتافوشدالو  شنافوشاد او سشاافوشددالو . شنافوستدالو
 هم به ۲ ی ۱ I ااا 42 بس ءس تم دس

۰ ۷۲ 9 Et ؟؟ | 

E: 9 شادالو 

 4 رس ق

 همدعهلوغس هدنس- هس یا نوا هکرد یدنفا ییطصم یعم یر هجا
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 نیغ ودا دزاان افا فاضطووتع لج اوما اوفا بو دناز اساون یک نونغرا
 هنا عرعقا ١ هانک یئ مد مح شاہ اکو لصاو هناء! حوا یکءآ دود اکر منش

 سروس همام لح اس هسدمه لما قروز ر دقت حالمنوحید:ارواوا لات

 ۳ اهدوصتم لّرنفرس ی یدمماد تلف .هراومه رید "جارو

 ۱ ادا ندو لوک درء هعرداو لمم هزات وقاد لبا حاومرص جاوا تاجک

 هنوه»هرکصندنو هه ي نکا ساوآناشدرت یسادعام بولوا نور پف می

 روش هوڪو نابع یارد قرع بولوا مت هک ناع نورة ناک ناکد لات

 یراضاو سا,ةودح ی هودناو مغراپ طنا نوح ان ابن الوا نام تج نم

 ,هفر دد یر رطح ممهارب !ناطاسناضمر قراد دت |س اسو دج دقت هنتم الرس

 دوش یاس نزا داور ن دیر ابرپثو تنطاب احاطه .دوجسم مل اط ۱

 شداساو تح ارتسا شاابراج نیشن عد مر دق یآ یکد ارا درس# لاوش قې دلوا

 | رکب سا فوئص بوډا هح رول یاول 4. ,>ول هنیداحر کیر بد رکص ندق دلوا

 ا ناھا ناواورصع نابطلسق یدارغوط NET هز

 فع2هداسوهداهنرمسبنو کاور هلا هقرحت ءاج ض يم یراترمض> ناروډ

 ینادواح نم هاکتخت مزعو فافنا مج تنطلس رت ت۔ۃاع ںولوا ف اونا
 زه نم نررشلاو سداسلا مولا نماهحامص رةسم "لا ق یدلبا

 أ

 مار اةد عقلا ىد

 یرعتدم ٠ تنطاستدم , قفس 0 .فشتدالژ
 همدم هنس ف ۵مس هس

KA۳۸ ۱ ۱۰1  

 هاتشد اب یح درد نو او فا ظل س رمسفا ره وکه دقدلوا خلاه درد نوا ی رش نس

 نالا ع نام الازرح یرلنام رفطخ هنس ترد نوا بولو ا ف ا۶ع بام هاکراب اب بالف

 | قدا دج یا یراتمرکم فک تا رو دب دهس تالش هک ی ا ا

 | بر نهم ر یر اچ باش اور شلاق دو طخ یک رم رطاوخ
 . لدودا هليا EG هذدص هدیه شا ارقفنالوا ٍاوزنا میکنی رک هتل ارعإ

 | اراك« دەلضاف ماناو یر باهاش مرکب تادلعا ناداباور ومعم نیرانا رو

 زوضحهدهمج یابماو لاسراراهمطع هناداسهوکشرب هو رکو وفمص هبالع

 لاضفاور لاوف لذ هاب طخ و هعاندباتءارق ناش ا ےظء نار ههدن رازوامه

 هناب و مع مخ یوسیک مادرمعااةدم ی دبا یر هناک اه هنسخسم داغ غا
 : ناو ضر ضابز نامارخ اص وصح بوماوا هدادلد هناوغر |ٌءدانو مج ماحوهداتتفا

 و سن )£
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 لاج هرات ده اش لاصو لم هلکنابولوا شورو هغق د چ اکر هلي ایل اغا تبلد اه

 3د هماش ندمان مالسارکسعیدناوا ترشامم هکمروس قاربط هقد نخ قالوا

 بان یک یرارو الددونر ارم خرس ماکن جش اربط یرلک دروس هلمادقا
 مداطیدرار دنا لب یک نا دمهراعثروکق دنخ هح اس بوملروغواندرسلا

 راجانتولوا اسب لی قیرطر ردقواضتاضتقا ر ؟2 یهتراصحدنب لکشم |

 تعحارم مال اما همور ضر !یاتشم re الا ندەرصاح مابا

 لوا هل نام رغب هاک ان نوکی نح هنلوا لوزن هتساوا صرع لاوشرخ اوا ق یدنلوا
 یلاجر دقزو نکج نلاجا تور ابزکلا توشود سن هرارباچنالوا هدارح

 دهقلایذف یدلىا توهال اع هاکارخ ةدنار ندنوسان روشک ی اضف |

 یشانیضق انو قلوا لاسقاردلصاویربش قداهش یساغا یرعکی»
 لاصتالاحانح لع بولوا دعاصهماقملواو دعاسم ی كن اغا نیسح

 هلی اریصقت کچو رمد دن ءو س رزرو هڅی د ق یدنلوا لاسراهرتا هتسخرکسعم

 لع هز وکی ل وکناتسا هللا یصنمو مظع ارزو اشا: لملخ نادو ق بولو ا مهتم

 ممشحو ینو قاچ س نامرش هد همصق مان هلاخرت ۲ < هنسلر فص فی دلو ام رکماشات

1 

 نوحاراعرات ءافطاتودنا دوروهدوحو هحاس رور هدنمافع فاهدو

 لو الا عسر قراد دتا مادقا هما دعای انا ذم رغ لوا یر دامور د هرکص ندد آرب

 هلس سح فتا لعاعر مساق نورب یوا نالوا بالقنا ر دش ش فوقوم#٭

 یدلرا تارطضاو تخ بالخ ةداتفاهدنسع هلقی دی هلی ا یاسااشعتم

 اشاد قوص ندو فاع بولوا مج اددرادرسمظعارزورخ ال اعرق

 مگ رادرا در م مظعاریزو٭ هرخ الایداج فی دلو انمشداح ةب ابن ءدن اول دردص

 ضرایدلو ان هناج ةا من هدناوب در دص اشا د قوص ن, دون طف اح تولوا

 یر وک نالواهدناهشاممدبشابازق لب شبیرکی ن دیا موجه هاب مور
 شتردندرم خرسرکشا بولوا لدا تم 4 ااغ انیس یرارو اد یرارو ال د |

 یزنا تعهجربش یراکد تدا لارتف ةتسد یزو ی "لوله كا ةداتفا نکس |
 نیرققاخدج اد دح عماج بجر قی دلوا ماقم یل اعتس ماڌح عجل صاو

 نادوہق٭ نا عشق یدنلوامامقەباعاجو هج تم او بولو اماتخ نسح

 ماندو ص هدب رق هنماوآ بوق> برد هلی اش و ط هرکصفدزوریف زورول ساب ىلع

 راکزور هدناع نام یدلنا .لاشملالهناکسٌلاما هنیناج هن.رولاق هدلخ
 ۱ ۱ راتوا شوتس ناد زره درا هه سوز اغارمس هه غن ند هدر فلاڅر اکر اسان

 نوتءرا

 حس 4
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 یلوطانار یناتلوالا ERE اا امامت ر اا
 هداز جا بولوانیرب راح هصور" یاشاعورس مزاعیدنف ان دیا علا نر

 یدنفا یلعریم مارک تادا نہ هرخ الا یذاج ف یداوا نیش زا یذنف |نیسح

 - مساودسیسردم هناهاس ەليا تائ لم اج بصنم ںولوا مالدلاراد هجوتم

 هدن اويا ناوک نا و داشان رک م اقم اف م فیدنلوا مارک !یدنفایواسغ

 ت رلزازکر اما سن بت کو نا هدام ارس هداز یبعکع |نکک ارز ونشاردص
 رزو لوالیاحارخا ندناویدیاشاب یجرکی سادنخک راجو هداف فال
 لداناثابدجا نالوا یاس هبرلم اعهول هرکصادکد نا اعزا یریب دنت هدوتش
 مدق مسربولوا لضاوهناوز لحارلایط دعبرادرمم حر ق یالوابلس

 ه دقدضآو هرم اش ها هم قخاو (عضوراسرتهرلمناج بسا نم هرز واف اع لا

 هناور اشاب دجم ییاکت یسک راک, ناو ناضهرةرغق یدنلواققدنو ماعا

 لس شتردنانلوا لاسرا ناس خرسدادما ن دهارک هاشفرظ نکدواک

 لیفت هدابزندکسب وناش ده د عز هدشاخرب و لث نآ دنه بولکت ساز هشاملزق
 یدارارامف نو نیاز ءناردنرامنازادنا

 دشننادنح ندنتهج ماکسا مدعناورعاقاقا یلصم یساغایرع کم

 ر ده در اف الب ناومح باعا ق اوا باحتسارا وط لوس بو لوا حات هماعهاو

 بوک هما بژلوا رورغهرادرس هنخدلوا رورغو س نادم نز یالود

 ید دن " ءوس همن ص لاک ه دعا دعریقح یربطخ يمارب هاب ولور ةت ةا دوط

 دابر یروعشو ل ةع كن اعاو یر کسعمم هلن یر وه طه :ضق سکعیدناشخلوا
 4م دقن لذن زا وکداناداد هحره هلپارلد هوط نالوادوح و »گرورضن ؟! بولوا

 لثة هناد اعا تامح ن نهزخ هدماالح لنح -ةربات لاهتشای دبارار دیاناوتو بات

 یشاب یخو سماص ءان هنر رلوا هجکش ت دش بح اص بولا انف شتآ ( هن وس ەليا

 ناشف شا آ عراوقتامدص مات لاح ریہ ی دلد!مایقهدماقم لوااعا نیسح

 هدنروصکو دنا موچه میزتاز اب رس تولواراد هنخر منع راص-راوید لیا

 1 اح یکح هع ادس یعزع هارراوتساانرادح نالوا یشالنم هلا یئاط بوط

 هز اس ندنفر طهاش نط و | یولعم ران اخ هد و مز آراکرب اسو هنو کر ما ناوز
 نار هد هدوهعمماناو لا هسا نوک ت رود ويد !هدناراصح میاستهرکصاذ, ۲

 راش انلرق.هدسماخموب تو دنا لاک |یّتمذخ ماکعالوالاک یری نالوا | |

 عو راد دلواشاخرب و لن یدصلم هلیاش برود لاو هسددارفط نمد
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 هبت یم لاک ضوا نعم هلی ا یاسر یب یدنا شارو لاسرا یرکسعرس |

 ارت هرهز ندنسهده اشه ەش حو م لاکساکودتد ازارب !همهاو تو قۇلان مهو

 نظفت سهو نا هکسهدابزند تج احردق هعالتنالواهدنريفتسدرز تولوا

 راوسهننومل هةود ناشذا لد اس لواهاناماتراح م مرر كص ند معد

 زوم امراکیرلکیریاسور ادرس يداواراننک افراد منا تنام راو
E SG۱  

 قامکسهدایزندکس یک او مانا ءفاطاسمكح منانالص ضددوار هتک

 هدهعضر لام> ًاتسدنح موجه هرکصندک دتنا مار هعا منه تاطلسنامرذف

 یر دن ی هلو ادوعرارکت هدر اب لوا بولوا علام هنر منم عالق نالرا

 یمادفک یلغوانعم نمآ .دنیزورد هدننسرا مم ومراد دما عوخرءرزوا
 بولوا لح اس لصاو هلیانوملقهرانشرابرپ نوعا یاصیاتامهم هعالق

 هدر اسهکو تشدرارات ایدلوابدآ بد اخو رم اخ هلن الدزبش اد مع مودم

 هتمهتاکر هدرادرسیاول یزهاسنارمس نالوارومام مدکودتن اروهظ

 سابنامو نیسان ح ور هةل ارب دوهدرارب مان هز کو رلحر نبع تو دنا مدد عضو

 ترک تالار يقامغدس دوو دیشب اردو ردندنا ع اچ اهدننر قرار اصخ مان

 تسر هر دارند الو ء فرش م بزر نٍ دوجو ناسدا فل ھاء قش م هعتو

 قد دن بهذه ف جار یل اثم او نب دلا یرشو نادل ازع ندنساس وز بو دنا

 لابقالادلخع ناطاس ماک> | ل الز یار جر افا لوا نکن ادون ان نددوجو اع
 یکودش ادانا م دع مرع اشا حوصتیدناشااق ندقخلر ادا نعم نبا مان ںولوا

 نالواهدنمازتلا تک اقاس تودنایاکداش ماجتسدینلغوانعم یابد

 هنداجر قاروستانع هودنکرارکت هلطرشقغلوا فعضتلام ثالو

 اه ایم عضو ندبارودص ندودنک امدقمو لسوت هتلوذ ناکراتمهلابزا

 نان رقم نالوا هک = اص یدلداللعت ینلوایشانندندوقروقا شا خۆ ضن
 ریو افضریعضلمطاب یراکو دتا عارتح انوا نسل اب لیصحت تریضح

 یوتسم همالساراددر ارگ: لرارادزکد ب لوازب دقت رک بو دیار هدنن اطلس
 اف نورب یی ام £ ءاش ەل ایذ ف یدلوارداص یاعنامرف هد یهلوا

 یا رول لح سا بیا دتا ا واج لاو 7

 زدن عزا توس مطعارزو؟ ههنسل م رخ ق ید)واروطنم هل | تافتلانع|

 قرزانادمم هدرا لزا بوروک هدا ڈیل یانشلسدهرزوارنارغط

e kk دة غا ن ہت تک ھت E4 
  ۱ماخ
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 یفیدنلواهملنق نوع اقچاعا امو ئراک اشو تولدراو هنراوارارکت

 هنافصو قوذهرزوا یرلاوهودنک لفاغندادعادنکهدنس هطا قارب هدمانا
 یر هغردقاشاد یم قالوفیک طا مدو لب یطصهدازناویخس لغتْشم |

 لب یدصمو قرغتسمهنداهش نوش شاد یم بولوارا فک يالمتسا مادراکش

 یدناوا نی مت ناک ٥ هدرادرسهداسق لها مان یاطرغسندهملغتم هدنا بوناوا

 طداض لاوشفیدلوا یی م هاخوا دنرفو دنحو نابوک» نار لار لا
 بصه اعایصم رثکز و آری ںولراہ ہم ٹر الو 'لاواغا دجا ناب رک

 ندشواج یی. خا ندمک هم هاش ۽ ۽ هنسل مر ق یال وارون ن رق هلی لوام

 شوج یرابرهش بضغیاردنکمتا روهلنرناورش برق هبهنسیکا |
 رومأم هلت | بص)# رادکسایا ری ناعیرکسع 1 مظعار دص ب و داسو حو

 رخ الامر ق یالوارو ممه هبا یاقم ماف هةدرماشاب دغ ییروکحو

 نورب ندنفرطءاششواج یا هحرک | ن کما هرزوارارقهرا دکسازونهرادرمم |
 نیداو هضار نالوار سا دمقر اتفرکه دنس هعتو هد از هل اغجو هلی ایمن امانی
 نکلیدلبا دورو یرم> یراق دّقح هناو هلیادوعومرب رحورا هجن جدو هداز

  ررکت نامرفرفس هنارباروشکب وم هریو تصخر هتعز<عسف قاط لس تمهواع
 یوالایداجق یدنلواماب هلاماو فاکر كىر هما مه بو ص نیلا

 هیاهمالسا ت خشم ماق م نکا یهانتمهنددع یلازونوازوشه یر نس
 :نوعابط نما هدنشابنوقط قرة یدنفادجهداز هج اوج مالسالاچش مارک

 ردار نالوا دعاشعندمور ترادص نزلوا هہمکح تداپهشزعلدات هلدا

 ی رد دهل اسحاق هاع ر نادناشاف و مایا« یهمیدنف ادم ایرا حس وس ۱

 هج هض» رفءادا هتسلواروت سهیان الوم هزخ الایداج ق ی دلو ا مارت حاد ما
 [ هب هصق مانرمشخآ لوةقلادعب یدنا شلوا مارمطا هقلادلب مزاع نوع !مالس الا

 نادنخبآ بولو لوصو عمو کارت ی ا معو تب رسد ماو دق دتلو الورم

 هیلحنراد رسول 7 !تسراتم باکر لر هل وشأتسا ی رط نا نایک ه ددو

 اشاد شاه هرق بوئاوا لاسر ا هتاو دراجه داژ مک |ضرعلادمب هدقدراو
 اللع ی دتفاناوضر یلو انار د د نامش ف یدل ااو یهاک هليا بل تاابا

 .دُماقملوایدنفانن دل نیز تولوا لوضوم ەلىن نيرة مک ل وار لووعم
 لغوا نعمهرزوایمب الوان ا هماخناتیاابراش هام دقم نا ض مر قىد لام 15

 روشنمهاشاب دجاظفاح ندنفرطاسلاع م ادیاع هاکرد نوعا یلاصنتسا
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 داع اراش ید هماقهراپ وا: درب انمرداناوزومعم هتسو هلباتمه |
 اشاءوریسیافص یافبتساهد هنردایاح وا یرلت رطح ناش دل اع ن اطا س ی دلدا

 كير ح لالحو هاج تابار هلومن اتس| ب وص هلرب لاما هغر دب هرکصندنراکد تبا

 یدلراف اطلس ن اشنا اعیارم نود لخ | د فا ض اکو تی نانعمه تولد زو

 نولو انوزفانددح یسیدعتو لط هاباعز لنک اع لدرا ؟ ۲ هنسا رخ ف

 هعقر یراکد تدا عفر نعضتم تب اکشن وکا انوکن دنریسدیلواهنویامخ تاکر

 "اش ارد ارناف ناریمریم نیل از اون تنعرناطام تچ مھ نعرو ظر اب

 | هماقم لوایرو اغ نانو مادعا یرون رم اط هرز وا یل اع نامرخندارو دص

 ندهنا طلس ةع تاد ید ادح یلو الایداج قیداد !ماکداش هلی اسالحا

 | دعشج دن امرص ج نالوا لاصتامنامهدنن ایم یراحی هرقو ش اطکشب
 ماتم دلي مادخ نیفاوارداصنربامه مکح هدنب اب قهلوا سهطنوط الفا
 ههابقم لوا بولو اماشحا نامادهدزرب هتمذخ مام الد هما ش ندمان مالا هحن

 تحرقزلد دنااسلم ضرایام اسو اقلا هبابرذ ی هع هوک نالواهلاوح

 عاضواوه اهفیراوطا ص عبر دنا باما اطلس رطاعرطاخ روت ند هطعارزو

 یلودناکر ارات هلال القتساماح یادوسادعام ندند الوارد صةنالالخ

 ۱ مداوریع عفاوو نوزفاند دح یوک دهدنتح ندنهح کودتا لاشنتسا ۱

 الا بسح اعا نیسح یاب یی اسب نخاو | نوبا مه مس لصاو یراتنآ.خ

 تک ا تشحورادوب خ درب اشا,حوصتهراحبو حورهضامغدس یلاعلا

 ناضدر قیدلواف اس ناو د نیدذزدص اش ا دمع فار یزو بودا حو ص نوت

 بوقج هبابر د هلا او طهرکصن دغذاوا فرطرب اتشرو ذح اش انلملش نادومق

 تمه هنخف دن لکش» مساط لواو تعزع ن اکسل اما هنس هرز هتلام ندشراوآ
aات شورا زکه دن و كت رود هلنار  

 ی یافت هدیناصخ وهم ام ماقم بوئلوار ارق ر کتل یاقلا ههرزج

 یرلمقاب ی دلو | نابطالغ هک اه اخر داکر رمد ہنونازو رفرازراک شدا لد هره

 تاودا هتم دنتسواؤراو حرب بو د ارارف هر اصح فرط هلی ار ات آرب مت ما

 هبام هب اش ات لاخر یک آو مف یه طع لمم لو کتو جراد دن اد اکانت

 ناللواهدزاص» حراحراحان یددیا لکدریدقت ی قفاومقاوا راگزورر انالا

 هتحوس عاةهتنارب عرا نحو عاضو یرعو نالاتو اهن لاحرو ا ذو لاو هاویازرا

 ۱ تعزعنادداب ى قارعا هتفرط برود سولد رط هزکصندقدلوا نازو ن آ

 ى م ¬ ج

 بوذاوا
 تلخ هد هک 2
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 یو تر را نر باس

 نادوقا رکهاش اب لیلخ هدنس هععاب هننرواف ن ال وا لوا لزام لاوش یدلوا

 | قغاهدر سون« یدنلوا نانا ترازو صاوخ هرزوانوف ات هیاش اب دج بو لوا
 هرکصن داوصو ه هنر داد ]1 طفح یاب تزلواهارمهاش ابوصنارزوردص |

 فطع هنسناج هنردامصتلارادنامرف نج و تاودناکراادعام ندمافم اه

 ( اع یارس نګ ةدنمارخ هدازمشماننیس> ناطاسراد دن !تعراسمناشع

 رارک نی الازڈ ریما لغو ا نعم مقیدلوادوم ان هتن هدنامززآ بولوادوهش

 ینردلواد اتعمیعدق ںودنا یاشنویالخی اولیالعاو یانهمودهع ضقن

 تاودزد ضورعم یرابخاکودتس ادارتحادام شیب سیداودانعور انکتسا

 لعوانعم یا خس دفصهرزو امظعاردصدید باوص نغلو ایران ر مش لاول

 اشا دج اظف اح م اشظخ اص نوا م اتا ما یھ ول بونلوا لت اغا نیس ح نالوا

 یا یرچب یب جواو یرابکب راکب لا اوسولبارطو باو ءابسرادرس
 | یراح هب همظعم هسک هدغقلا ذق یداوا هارمهاک ا۰ دنداو لوا یشاب یرغز ۱

 یرات رطح تانج مخناطاس نیفطوا بارش اغا یار تاتتآ نالوا

 | زفد دب ی لع لوا تو دیا فرص اتمهفتمه هند دقن هدهنعتم هو

 | ا شاب مهار نجف دنیا رخ علیم دح یتوحا | ردهآنسح
 دب عضوه روش ڪڪ لوا یسادنتک بو دنا نکسم كرادت هدم دعناتسر

 هاب عوق امدقم ین الوا تفزرورماوام نع مظع ملقا نیک الءتسا
 e 8 رعفح نالو |هرزوارا ارههداحهردٌسز ونه الوز عم نم اریصه تا ودر رس ||

 بونلوادادما هلیار سیو نیم نا دف ولعو دان عسا لیا نع تموکحروشنمامن ان[
 || یان هتسسکتهروطبضنع نا شرب لاوحا هلمایروفوم ییسروب نم یاش اب ||

 ماش یرفعج ۸. اقدولصاو هنهاکر دکدادروادمد هنر دا یربش یتیدناوا طبر
 هتسول هثرزوآ نادْع یدل وا لتا: فا طلس همان سراولو فاو رت هرخ او

 كانا مه ارا ید یکی رکن هرتباسکو داک رو اط نادت ةر طا زف هل ید
 | همدص تولواراغااررتانع هنناج لوا ها یهاس یهاکملاب ۲ نغلو ا يوس»

 > | شاق هرف یسک راکب هزناف یدلما رامزات یرافک تعجب هلا رانو رشوش

 بارخ هلاخ لیعورن ن دخ د نامر وتل آ ندر فاک امدقمهدرلدزاح لوا اش اب دش

 رامهمداسر ۱ ییهماقد رع نو ان الوا ب ارعو مول هن انشای هس و ڪر ھو
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 هلال امق اورعر طول ءاضع دعد ۲ ۲ هتسا مرگ ؟ ف # یدلد ارورس صف یر ۱

 .لالحوهاجتابار لب رم هنفراط توسدکو لالح انت همحوت هومن اتسا تذاح

 : هدریالوت نالوا یلدا مور خف یارک نه هم ات یماتمه یب تمه بوادروس

 یراترمضح هاکتسد محارم ءاشداب لحارلایطدعب راب دروسریخ باوت |

 هنر دا هلی ا ناوی ادنلد "ناوندناکرایرلتمضح لاسقالا دلت ناطاس لاوش ف
 ناوبد نی ددر دص هد ایماقم م اف تعلخ یی اش ان ناد و قو نانع فطع هندناح

 ردرصهدعقلا یذقفراد دتداراون!قرغ یر اددلواندنراداکر تاتفآوترپ بوددنا

 ردضراتکودش ا عفر هاست تداعس باکر یدنفایردانهداز یع ی قطانا

 روبات روت ام لدرا ک اح م ف یدلد ا ءار مزعلر دنا اکن هليا ترم دیده هنردار
 نه هزوح لخ ادورب ند هنس فحا هک ی راراصح مان هاو هوت بدر قهر او ش مط
 تاود باکر لب ره هتفرط هنر دا لن رات مضح ها مگ اء اش دا یدنآ نا

 ندرراصح لوایا لاناتریشعش ےس بولو الارت هرهز ندنراقدروس باسننا
 دابدننامیرلا تعجبربخ ینیدلوا دحرس ءایهاطومضم نیکعادیرصق

 السا تهااشابدج هداز یصکعا رادرتخد هنردا هلی دج |ناطلس یداواداناتنج
 هام امز قالطاشابدجا بولو بس همص)شاش ا قا فر لناوبلح لاو

 ندنحووتفرب 2 تراز ندص ص تجرد ص یزاعهاش ناجاسءد وسا

 نالواهتفاترهش هل ناونغرحلا دملکهرکص ندنرا دروس تمهیاعدتسا
 رجا تانک هلی تاک دص لذیهدنربرهوریس نتراراصحلوذط اناو لبا مور

 رارک هدنعدق نادنکت یراقن رش تاذراو هاش رهو ج نولوا لصاو هلو ا تسا

 .یدلوا تاشو مس دیدن یانشور یراداکر تاتفا رونو بات هر هز

 م وت فاسق ویدنفادغداماددعا ةت ند مور ترار ص لوالا حدف

 تولوا هتغاب شروره دارس یکس ای رلرتج | ر وسرد رفت ی دنٌلدا یعناتطلس

 هن هدنن تساتم زر ندېص انه باترانربیه هرزوایرلاغ باوصیار
 هوالع فارصنا نذاهن بنا یگهاش بر قرا دار کر ورز اف[ اجد

 .لابصرا شواچ یمصم لمخا ندناوبد مادخ ناشعتم بولو! یاطلاریاس

 ۱ مود ن یردغاد> داعم سودردهرخ الایداج قیداوا ماستخ مح

 ناطلسناسعس ف یدنلوالاسرا ناشعمه هليا یا نوح انوا مه مان

1 
1 

 یا م اف یاس فیبر نهاناشاب رع یروکص بورو- نوام»

 ۱۳5 اه ۱0۳۳9 ۳

 ی داوا

 | تضپنرارکت هنیناح .هنرداهلرب نوزفازور تاو د هةر دیر تر طح ناکمدنلب



 تعارض یاست همان شتساوزعرن مسن اب بولو اره د ناطاس سوب اد فرشزر |

 هد اش ماکح کو دلک ه د ا تعج م اعدق تو دناریخ اتو لامها هلنسهدعو اد رفو

 قحخلوا لصاو رلحاسلوا "لر دیاوجو تس> نیرایکرانفکو سبوس بولاص

 هناسس نه دناضهر ف یدلوالص او هومن اتسناهدع*اءزور هل ااا دھو اب 1
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 بجر قیدلبا هاحو تاالح طاسبهشاح لممةنو هاکردمزع هل یادو ډان

 هددعس تعاسرن ورهش ل> اد هلی ی الا مظع ید ید اهرکض ندنوک شد

 تمذخ د نهان هلبارو روزنو رکماشاب دج یجروکن امش ف یدلیاهمان 4
 هاوخان هاو بولوامو رع ندنسا ص هناوید هش منو .مور ضراهفاحم

 هتعزع یاضما هلساقلاربش نامهنم نک اشعار اذکهرادکسا نوک ل وا نامه

 م ف یدلرار داص ف اطا نامرفهرزوا لع اونا هدنارس بولدریو تصخر

 لاوماو قازرانیراتب اف بو دبا نالا ست آهتخوسی ونیسه دل یر هقمش قاز

 لو کین نالوارادرس هنرهقش هنوط کودتا لامالام هلیا لاجرواسنو
 | | والعم لنز اغرات ات ضعبو یوم لناسشاب مهار ییشقاشیسیکیراکت
 رد دتن |مادقاو یس هک اریزکءار دس هع الم لواارع واز هدزاعون تولوا

 لک ارارف ند هر ق یرا ضم بولوار ادربش ندتهوعهات اب ےھارہ ا نر ساخ نزح

 اشاب مهار ا خد یرانلواهدانرد ب ولو ار ان ات تیصترلنا اراد دقح هرشط هلتسادوس

 صالخند ام !تسد یران اخو لام كن اس ونیس یلابعت هنو هدم ف یدلب ار اکش

 لواوتو ریوادمص یالوازاسادنفرابتخ رکیماستشاقازقلد هرلنا تولوا

 تسوخهباسورب ند دم ہے هبهتدنم یضاراو هععشم لامج نالوا هدرافرط

 هدوساږل لارا هن نخ راد همر لاو تلودرد لاد لاس بولاصالءتساهد ام

 ور ند هن جاکر ن دلار زیما لغو انه ٥ نالوا لا غار غور طاخ نما کل اح
 !"BES رو نما رېلست هب یلاع هاکرد مادخ لام ینددلوا دوست وردت نس هلمایغم

 هدیفس رههدراهچ لوادیدج نادوبق یدیاشاوار دیا یشاح ندع اورفرس

 نعم یب داوای ریت ری ی ر دب لغ ارود ن دک: اهنهادیروب ننروذح را

 یل ام رز رت نوتک:نوطتف_ف.دس افرا 1ع۱ تورو بارات طاش دخ هناغوا
 لاوسو تاتعو هذخ او میداد ا باتش هلاسراةداز عم لام ینو دلو ا مرتمو

 نالواینومةم تولوا لدام هنفرط لصو وشعاشابنادویق هرکصتداو 4

 لئبرلت م طحزوس نع دو سزاوت تسود نا طاس نو اوا ندرت ر ورم رو زور

 یدلداروضح رود نصف هند ارم مظعار زو ناطاس هشداع یرا همرکم هعزرک
 2 هدر ۳
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 مقیدلىا ماکعداش با هل ارفط هدرم فاشاب نادوم .ءدوعلا دعدو

 لاسرا هننرلاق رفاک ر ورنه ریه مانرفعح لالام دم هلیاهتماف هراب نوا

 نکشبازارقرکتل یاقلاهزانک هرادمانربما لوا راکزور تدشیدیاشخلوا
 دن هویت ربجضز ننوملف رفاک کا هدننرول هام بولوادوع نینلوا مدام ۱

 دامادنابعشق یدلبا دنجرا یاشا تمذخ هه هد أ زفاسو

 یروشنع قلنادوبق هدازبو لاینقارد مع ندرب فرط اشایدج مرکم
 هاريو هرکص ندننینرت روز رود مبظع لوصولا ی دل بودنا لامتتسا

 هن اسد تآ بدو لزان فا طاس ناخر هو ک کو کودتنا حاودزا جت

 لاوشاف یدلنالسکت ضرع هليا لین هبالاو بتر لواو لیوحت ولقن
 دتعروبز هناشاد حوص) مطعا رزو ید ناطلس هسداع رثحا دوری د

 هقالفا روشک یتصاعمان نابرمشورب ندهنس جاکر هجایذف یدلوادقع
 تلابانفم الوایلاخ ندضرعت هنادغ تالو خد یلارق هل بولوا لوتسم
 لاترا هما لاتفو ترحلاحر هتسول اشایرع ین ات ڪص لوزعمندساوم 9

 هما ریبن نحو ارش” ترض هرزوا یساضتقا تفو تفلصم ال
 دنس»هعف د ترد یدلوالح هام رفطح نارح لوالاف اک ید یس کیا

 :یداستساو ىد الضفلا ناهرب اعلا, ناطلس نالوا اتفا نارا یارا ۱
 هضرف ءادا ند ماش یی رط هددمضام ماع هک یراتمض> ید امعل اهل عنص |

 دعب ابوديامالسلا ةملع مانالا دس ترضح هضور ترازو م لس الا

 فرمص؛راکدروزب تعاطوتداسع نیر رع تقودقن هدلومناتسا لوغلا

 هاکتهزتمزاعافو قدم هدنش ابر شل ای دیاراشهروس رارف هداورنا مک هرزوا

 بص ةد ا را 2 یزازابتآب ولو ات اهن تونه ناو نیسار دصو ین ادواح تلم

 ه دّمس هرب طح یرعم لب ماسح ی

 هالا عنص هلبا ییهلا × ۲ ۱ هتسارنصق را دلو اراد م ت رر ا ی لح کف کت
 ردیرالاقتنالاسے ر ات کو ردها تاعا کیا یافهاز ات تسر
 نود رڪ رابرپمث بو دارا رکت ییا فعتسا ندنس هعتذش تاکرح هعشهاش
 تاذ حالنصا هل هنظحالم نیفرط تبعر تخار یرلت مضحراتو

 رارقهدر O بیش رادرمم هحنروس اضر یو رب هلاما هندناج نیملا 1

 یضاق هارک هاش هرکص ندکحدناا راوتسا یمفص ساسا بوذنا
 فرطو فحش دو هعمرب رج نالوا دوعومر+ناخیضاه نالواهنمانیرکسع

 دو دان



 لزصو هلو ءن اتسا ییّشعن * یدلد !تاف کملرادت هند نار ادرمم تارصقتو 1۱

 هناشا لوا بوئاوا لالح اهن اهم نموکح تعلسا شاد قصر اس |
 ناناوا دعوقلاباشح ةمذط ءادادع نوعاقخاوا لاصزا همام هسیفن |

ofr 
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  ۱نرد یهتتشم ےن لا حاتم 4 اله ین ر یابغدرر هدرطقرهور ند:هرخ

 نیک ادابعبب ذعاود ال تر هنس یک | نواراسعاز ن دنا لودء ندعوق

 فص هلباناکهدیدتسنوخ لا او »مهر دو هنفشااسا کز یوم ل اع ماطن

 حالع بعض جام ییادنهسارم دن صقات نارادرس تولوا مش لی ریه لاح

 دنا قوسنکدآشاواتاعفعاضا بحوت هو توق فعض مزاتسم ةکلم

 كموح یهاشاددا یهذالبود امع لاو من قازوا نا ڈو ر عو جهل اري دقت

 نامزهلب رسد نسخ یراستسدقطا قعلوا لسم هنښاتمهب تمهتسد
 تافامء قالترعت ن شور لر امم زند لواتزلوا ماطتناهزاریش سد دری

 هات اوعدیدقرهو رولر رق کز زو ةا هدننش هص و صخم هرب هدق اول
 هلیانادندح ددع هللاا مفرش هد همظعم هسک ن اردا م فی دلوارومع ها
 دند تاقیکا نیدهلواریضت م دق یان بولو اناناغ قاراما ماد منال ہم اچاج

 ةناخراک ن اسدن هه نغلو ا مالعا یالع دندناوص ناتو ماکس هل انینها

 ةو ما مس ینالفس هن ط نولو ان رف همان هم ما لو هرزوآ ییبعت نرد
 ماتفصهدناخ ناعاستالماس دهعو«یدنلوا دلت یا تانززییمانلع

 تیب بونلوا هبله .لینییز فناتخص تجر باژمانفو نیز هلی نیس
 یسهعاب اشاب دوادن وا قنلوا هدهاشم یسهیعضو تر روض ل٤ رک

 ار هرزوآ ی همولع هته لن همر هک ن دات خاو هداه دتسان تد

 هدرول نه موب بحرا ق یدناوا نكر هنن رال ګ راقات طن نیسو نیز لو او بورت

 م دق ےسر اشا نادو بو یدنلوا میل ھر اشاد نسح لوز هم ندنغارادرتفد نا

 هرو مانا نانلو ا نیعت ید هدقدراو هزق اس بو هیچا هبا و دهلی ااغ ود مع هرزوا
 کود اراک دنن وما یرحرب هلبارادتفاو تدال ب تس د ترض لب دج یک
 نادومتن راع لوا یدا اوارا. کک ورا عصر طاوخ سش2 ترسم یسهدزم

 | نفاوارومآم هللا لاصراهتمالس لحاسیاش اند عر هه ظخاحاشاب
 هلی هغر دات هرادسد تاشاب یک کت سودزو لانس ما هت وب امه نامر ف یو دنک
 روڪص رول نم یاشاب بو دیا لا سرا هوجو تین> ن راذرط سرت |

 »ماد ةداتفا هدنرلکو ا سرق قاسروتنالوا روپشم.هلنناونء نادوبق ,
 جو دک کک
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 FER نوع ٥ ندناعیرل کر مصم نم < ارارف هن اخس کر ف هل اناج

 || درمض هدرفربفدبوام امت هنومب هدراونخوخ  یاردتشدن بودیا |
 ل تط اسو یامز آر اک ارم اید یک تاذلاد یک ادع ام نوک دا تباصا
 تولز ریس ارفاکهدابز ندزوب یک اوری تر غز همسر هتفرفو همششهر نکس ید

 تماو ا هددم [ ناضمرق یدلوا لومن اتسالصاو بد رق هنلول> اتش موم

 یدک براک ینا مور یرامرکهدام اد مظع اریزوهدنمارا
 | اشاد يلع ءداز ېضاف

 لقن هسلانا لب موز یاش ادو هداز هلا غ ج نالو اهدنا بو ديال دمت هدادغد |

 نۈلۋا اص تسدهدزتراعامرمم رکشا# ۲ ۰ هنسا# مرغ ف یدلدالیوختو ۱

 ]| هاکرخ هه امهدماکنه کودشا ماش یصنهدرازاکن هر امر اهزارکسع
 یدلراهامورمم لشرهددم|یازف حرف یاضق خ دهب ادنع نم دنوم ی اش

 ۱ .بالواروج# ناننلک ی اوفا یتنورهدازشمان ےل س +× ناال × لو الا عنز ق

 رخالا عسر قیدلوا انزوَم بات:دسر بنسا یدوحو دی لوانامه
 هللا نمف دار فاعندبا لاصت اه لاو طان ار دص ن دل اصقنا ند هور ترا دص

 لث لو الا ید اج غ یدک تم اقا ټر لاعدابا تح ار یدنفا

 || ساسام اکا بوادیامدنراوطا ندکواس هنا هع ی داو کو دتب مدق عضو
 || كارو هصح ندنلوصح كل ام یتیاللواالمتسانز هخپ نوا هلایصهراوتس |
 مات ییلاسب را ماح ۳ الور ۳ هد هنن نیش و 1 رر ول یکی إءدلص ماعندنا وب

 [در پاوجژو ده توناوا مالعاو ضرع هل اون تاو درد ندنفرطزادر کو دتا
 نمادندانف نادک از دنوطسرارزو لوا هک, دیا: شملو لوصو لوف
 لاتا م ق یدلوارتدو بر تج رر صم تدا عسر رم نشر دص بولو ا نبح

 ا یهوکسرصمندنفز طر ا درم هد الخ لوا قحاو اریصم تاودرد نضورءمر رو

 نالوا تزرع ناکه هرهاف بوصزو نه هززوا لومق مدعبوناوا همحوت
 بوش روکرابعلا لفاک ہدیرایرہشزاہتخاناریماشاپ حوصت ر کب رایدظفاح
 هرخالایداجقف ئدلرازوزنموداشاد رول لھ یاب اېرک ت لاکر اخ

 نداشاب حوصا هدنویا ههر کشسعم بودبامارخ :هقدص دعقم اشاندارع

 مووح سه بو دیارار هدنماتهم زانعشترفخ» ز ادرمس هلی ای مخور یزو ی ربغ

 فرخه ام دعم نداغا نیسح ندنراشا یوبقواعارع نسا دنخک روب نم
 نرل اح ع سع ۰ ر کشند فید هدنس هعلد رکدرابد ۳ وک جا ر نغلو ریعضلا

 فار راع ماع: #یدلوا داغ ل ثا هخمعز هليا لع ادازاندنرلن دب سەف
ger. ‘a 3 ۳3۳ 5 
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 فدو ستوري یسهماتناوخ بوس !اضر عم قلعت هنس ا5ا سازمان

 هنس نوا هد هن دا ضع هام باو د تول نم اعضای یتساد ۹ ارقلاق هم اعنلانا

 ص دک ت رو از یمن یا ی ن واک ا
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 نومضموب ور رقنو نیکی هدا تند یارک دج ةه صل نولو ا فاطان ما ةه یل
 هدا سعرد یراهدانسرفاش اب ناو ضر هک ی دیا شلوار رت نون امههمانهرژوا

 تعلو لاطاق برمض هلرا یار تولوآلصاح فوقو هلاوحا لمصفتو لصاو

 یاهراتسد ماناهاکهلمق هملخ ادداتسا* م ف یدنلوا لالحا یارک اح هلی ا فاخ

 قاری اورا اطن یزودززو مالشلاو تواصلا لضف اهنکاس يلع هزپ ب اغم هضور
 ماتها هدازیکنا سون [:مسر قخاوادندجت هدنز هناخزاکرمصم هدسواح راه
 ماعالادم» بولوا لومع+هدلومن اتسا تلا اراد ەد ما د| یزو رب ماعول نوعا

 راکدو دع+رادرمم» رخ الا ع-ر یف ی الروس لاسرا همدرانګه هليا نادر اک ۶ انما
 ندنفرطها رس نیط اش اش دق رلوا لصاو هنس هعاق نس> لر دنا لح | سه یط

 ضرا هلن دصق مو ذه لة يلع مده آیت ارب نکل تولک یمن | هنساجر لص
 ران که لو اول اسرار مم خرس را دق نل د عر کی لبا ناخ الع یک اهن رزو امور
 ا نک |لاھتسا کم “را هتم الس ت هلا نامرح ت بروص هدهاشم

 شا .هارک۱دمرخ الاید اس ف یدناوا فیقوت جد یس نوعی ا فوتو

 عاعح |4تسر د زد فدا دنس از دک رره نا به نه دنایکتلت كس نان

 ارت ناصا زا دا درک دم >رلام طساوا تونلواعاتسا ۳ دا

 iT د س اع نی هر نارم اورم ن رة ترتصنرادرش لوضو ترق رد داراز

 ۱ ازک قطار یر اراک نوا کدر اکر وز ناسا واوا یرز ارز ساخ یک

 تدلوالب aa) هل کز ونک یا کو ده الت یاد دنا هر

 ۱ تیغ ی لوا ید ارت ها دنوس ری ادنانهوک لواو »ربو توغ لرت توا دیا

 لر ود نحر اه ترمص) ا تودیاانا و ؟ ینیدلواسومانو

 ما فاعانوهداوزر داز تافادعام ندنش الو الا یاعحاقاواور ور

 فطع هرم ی اتش هززوآ قغلوادوعرازکت هدراپبلوا ندشاومو باود"
 تادورکصت دنا طلسزورو اشاننادومق نانعشق یدنلواتع>ا نان ع

 اهرابرمش هدنرلکوا سره تژدناابرد مزع هل اتو ط هرزژا فا عع لآ حد /

 ۱ مننعالمنالواند یادعا × یدانااضتقا لاصو یوزرا دنر ھق یرورمد

Ffوب  
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 P8 قعاوا یوعسم لناشاب ىلع یلغرا را نالوا یدیکدر اک یزوا
 ] ندی ءننشکه دابز ندکس نواب واوا فاشبرپ ثعار هراتفک تمعجیمهنارار ؟
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 لاما هنو مەد هنورح كلا 4 همسا مر قیدلوان نکو رپفریشعت فاء

 طءسا ىلا عنص شا ارفنتفاواررقم یتد دلا سفتمرروامد ن دکشکحیم

 تاود ناکراددحممد یکودت ان حب نجلنرازبس طاسب ییهاس لای

 یام یخ یرادکسا یار هل دصت مگر اب د مظعار دص مرا ريزو همز اچ ياع

 1 نوح ارناهتسخر قس ماهم ماتا تو دنا لر او فام شةنراد ا رار

TIT TIET” 

 سکتاداف هما بوص هرکصندرارق هدارذحرف یاع لواردق یارب

 لوالا مر قیدلوارومام اشاد یجر وکه هایم اقا تذخ وروصن»

 ری وت هليا فاش تعاخ یازکتمالس هرزوا ینی داواریرح تعرب ذد شراذک

 یارکد جت یرالغوا یارکت داعس یر دار هرز واہ رة تنارق یاضتفم قت باوا

 شا ماتحا هدنرامارکاو تد تر تو دنا نمعت نب.دآ ارت قارکن بح اشو هعاع او

 ب و دنامادع|ن ربع نالوا یرلتل ودعا هک اضتقا ی راتنمط ثمخ نکا

 نسکعنمهناخ یرلکد شود هنماخ یادو سلخ مامق هنماتم كنالودنک
 رارفهنتد الو س کرح هل !ناح مدراسکان سوم دب لوا نوا یرلمولءم ید داوا

 یتدیا ارت یارک تلودو یارک ئاج ندیدالوا یارک كل را.م هدنراربو

 هدادرارق ی سما نیملاتادحالص ابا نیفرط نا اوخربح طس ول درون

 اتان هکی دیارا شمل وا هد اپنا هند اد رر ابزار ةلوا خد ن کل بولوا

 یدلوا نیت ع حهددنا دواج تلف اخدتسم بولو ا هد اتق هنو ھه ضيمرتسد

 رقتسم دنا کز رک عد قعاو وا یراروعش ع” لصاوروب نم رب

 ہن اجرا  دلوایلاو هعرد ےلقااہاغتو یلوتسم هب ارس ه عات نالوا فاخر رس

 هفکو بودارارذ ذة بولوا ف اخ ندزاد ار دوخ لزا ئارکت اودو یارک |

 نوعا. ار: سەرف ۹ یرادممدرد لر ایدنارلتارا مقد هدیراصح

 ناوضر یسهیکیراکت هفک نوصت+یتنعتفیلکد ی ھاو ا لس هت راداډ تسد

 هلن ارا دتق! تسدب رض نغم واهدعاسمهتنرادا سم بو دنا ملت حملزب هب اا

 یرابصهدنسدلد اقم هنکوءاس عج هلا یهاسرف ه-وسو یادوس لع |عارتنا
 نالواروطس طعسهتفاب ماظتنایدلما هاکر خو هجخ ترضهدماقممانل اوک

 ییارکت اود بو ذی ۱م العاو ضرع هه احوزعهاکر درون ن ياشا روما دلج
 مادخ مواعملاوحا و لا! هچو رب امدقم هچرکایدلبالاسرال اقاردخد
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 ب وشودهنماقتنا ریشعت ماداشابر اقفلاودنام رد ناربم رھ هلت ادمعاوم برف

 تروص تسود ند ترس دلاط نالواهنمان لصع ناخوراصونیدبا

 هدق الو هداتفا دنا فظ رکسعمهاکما دهلی دغو یکتا ہک راک یلوطانااش ان فو
 هد عو یاد" ب ولواناح هتش اک ناشهنو> 3 نان

 م ف یدلوا فلت هدنار کالا یاب د ییهاکر خو هسو فلع رش“ مس یرلاعا

 یارل یالعاهدملوطاناور ار ق لاد ںرض هدر ادکسا یاردضر دن ئارا رادرمم

 رفت بودیاراهنوکتهرانهرفح نراتلواهدناکمادح رادان دبندناداتسغ

 تحارتسا ناوا یه2:*ییک ی 3۴ ل ٣نو نفازور تاودیادعارع ید امر

 هتعزعٌمسض هنسلوان دنر اط هاکتسد مح | رع هاکرد نوعا هابس مارآو

 هدننادمتآناسعشق یدنلواتعحارم هشئاج هنطاسلارادتواد یو تضخر

 هداعابابس توشاوا ارتشا لما ت < هاابز ندا نع یا رنز اطا س هش داع

 ےس یراداسا قار یراغقەدا ەت تعادربد هرکص زدق الو اهداماو رى اح

 نحاسا عضو دا دی اخ دج ادد ج مه اج هل ترش ابد یراترض یدنفادوجت

 ر ون ند ران اد ومو نادوس هدرا . لوا هن یت هنسول × لاوش ق ید وا

 فة ها درو« تفت خیا دلج ن ا۶ایلارق هم امسار ةع

 یدل الادرا هب اش اب نادوبت نول اه رحم شوغا ییاغواهزات ندمکهبا ی رطو

 هداز لب بولرارقوم هلبا مارا فونص ندنفرطاشابنادو ةرفع ب نت ون«

 راه ترا دید تانفاددهاٌشم + یدنل را یدهاهدازن لاع ناطاس ناثسا

 ناماز هو یکه باو فترت ف تولوا قارون فاو لد حاس هلا یااعاس

 هدقدراوهزقاس اشاب نادوبقیدلوا ناشلا عمر ل تمذخ هد وا صا بام رو

 | هوکش اخ كلذ نالوا هتفاب ترهش لبه ورکم ناونع نهج هرقهدنراکوا سربق || ۱
 لاعتساو تعرس لاک نخل یربش ینردلوا خد ف وبلا هر اب شد فادماکاو ۱ 1
 تا ارطقیراهاد نوط یلاوتاایلع نوکیا وصولا یدل بونلوا تمزع هما 1 0

 لتر 2 او تسد الرا هک دم سز نالوا دن عا هلا قالوا زار ی نارا م

 رتفدر تاک هدایز ندزوسشب و دم رلراکش یو لوا بن دوش او یرادتما کا

 نذاذغا دک ی ازد یورلدهنامز برق هعاو زور مف یدناوادنق هزاران 3

 بودیا لا ءور لا تار دل ی را هاوراتوبلتابناد ین کم ده ا
 فار ماک تر لصحم خد یف ادعا ترازو تعاتادغام ندنناور مسخ ملت ۱
 1 رم کوذلکر واط ےاتع ند: اس ییارق هل هنا ددر وشک هعطا ید ق ئادا ۱ |

o 
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 همض ام نیط الس م ف یالو | نا هم هجو نمو مارک هلا لةزهماش ییاسو نادورف

 هاشم نکی اراش ملک هدام دقت هبا اعرو دصرا کیر کت امونع هدنراتذطا س دع

 هریضص د تداعسرب مس هاب هد رادصنامز یددفادجا هداز ید انده مالتا |

 زیا لوطاناو یلدا مور بولوازازنعا هليا لز ءةر از هعقر یراکد تد عفر
 دمع هدازهج اوخ یدیاشلوارخ ات نداعرودصیمادع امندنسا یمالا

 فرش باکرهدنلالخ هبنسهنسو نکیا یلداموررکسع یف اقیدنفاب زعلا
 ندارزو رکحانسع ةاضَق بولوارکز اکل اح ضرعکودتن افتشادرب هناتستنا

 ناوک *ناوبدم»ق یالوارد اضیلاع نامرفهدنداب عام دقت هبادعام

 نیرالا رک اسعءاضق تولوا ص وص هر ارز و هاتف او تشط م اعطلا د مب هدانا

 ققلوا قوت هلا قیر او نکل دانا نکد ارز دیارهطت لپا لاتسد هدولا با

 امد یعهخهزناو + هرد هلل رد ساتمه ی تمهرت اد هداز یضاع م وح سم

 راذک یرب ره دکب دنا شخاویزفط هد وط بوک هدافردو یرگد هد و دلو اسم

 زاپتنا بولر اهمئاح لوا یرارانن هشیمه نیغلوار ارب هراضحر هدننابر ا کاخ

 نالواهدنس هطخ اع دارخارو رب ندل الوا یزو ٹا دارم ون یدیارار دناتمرف

 لاتتحاهنوکز اب لعد لاعاد هکر امم نسو نغلو ارب اندانعمون اشادییر ۳1

 تارا نارا لا لامخزا دنا حرط نودنا لتهدارغلب داپ اراد نس هلج ها
 رفاترادر هدرا الا عی دن عبنز لوا یداوالالم و نزح یازکه اس لالضو رفک
 هنارضص لوارکس باتفانییزیارلور وبع+رادکعا هی دضق مگ ابداره اظرامش
 نتن م ف وعد« اشا دج رو کک زد دار ذل هی ا یلاعندا بو ږی ارون ضف

 رخ الام ر قیدنلوا لالح البا اقم م اق تمذخو ۶# لار ار بمال نل سخا

 نوزواام وخ تاولوانک وا یار یه شتآندههاقلا تحت یلاعتءمام۱ ۸ ھنسا
 رتشکاخ هخراو .هنراعماجاشاب یلعودیاب ناطلسقارطارلناتزازب وو سراچ

 دعس بک کل ندرات رمح دا یهناطلسد زد ام ؛ادزپش م ی یدلوا ف نذلک

 ضف هدو مش یو |هدنس هعغابزوروتسا ند هناطلس قدادحیدوعنو نارتقا

 هسو رر درت هندرات دالو لاس یطتف یزاغ لو الا ید اج فی داب ار وپ روت

 ناوا سکعنم ۴ اتسارناتسآ ی سد عنو ەت اتس ڈر زو هز لرمسقهرب کد

 یداہ- ق یدٌنلوا هلاوح هزادن ارس خت یشادان بوشلواراضح | هرادزمم هرکسع

 N شواج یلص د نادرو ی اخس لدا جا امد قم لمتد رط تلاع ارخالا

 بور



 یدناواربقم اع وب هلع | ته لوا ساملا هب اش اقان یرادرتفد تعا تنا من بولوا

«۱ 

 | راطقرس م ف یدلد اراب نو خر ڈش هدو ر نیر هلکت ل: ذ اخ هدابزندکس شود را

 | یدتېم هناضقیرط یرادقم صن ی خا رار کنان لوا هلیارازو روزرازه ||

 رارق سر طج هدنر اصح هرنا هی نیر داق موته ميهداز . یھ کتاب یداوا
 تعج قاروایدنا شم ریدر کش ابراز فشکه خلوا یر طرب او یار غ بو دیا
 دن تولوا ضان تدالح قرعهدندوحو قل وارامراتراوطا ناشر عج

 لقت یرادرمس دن وه دبهدنبار در واو ماع ها نر ز دش هتءرعریس)ا حلر

 نددیارو دص ن دنت م درو طح مدع همزر + مز ۽ هرخ ال ای دا جف یدلدا ماثتلاو

 رب ذد شزول رزرو لو ماتر و صرب داهم کود اطا ن نعضتم ییا ہنسا ندریص

 دوو ولس اتر م ر وک یلوطانا بو دیا ناشف شتاریشهت نارک ل رم دولا |

 ETE O ۹3 درۆ هدرب الا لیلجر ةو زتخ ادعس #راذرس

 نو دنا لالو ها هاکرد مع هلبا لامقاو رفە زکص ندک دتناریه امت نداقس

 نکا کا دعا تاع یاول یرلتاریب یالا ددعزو ترد ناتلا .ندا.ةشا
 2زال اردناطلس تافتلاو شزاوت فوذص ریظمو لخاد هلومناتسا

 هدار نەكەن دم جاوا تضم تدار لیرتزونهنددر واب یار ناضمر ف

eکنار قعلوازاسش رشت هناوب ادب ناو در دص مانع ارزو یدیا  

 لاوش قی دنا صلح هب اشا قاب هند یه ذخ لوا هلیا ص ہل تو ضرع همت مع

 یالخ هلی نور او ت كىر هدرابد لوا هدازدالو داخ یسیکد ر لک راوشمط

 رارفهدارفلد هرورضلاب هليا ناج منرا و ههانراوطاکودتن ار ام ظا نوناقو عرش

 یداوا مدعناتسرهش هارب وره دناهرزوآ مطعاریزو دید باوص بو دیا اضتفا

 صاصتخ | فرشهصاش ی تم دخ لب ییطصم * یسهداز مع هدم اې دف.

 نیو هو دف زام« نۇراگژور يشب ارم ام با دا بو ولو و
 یامظح لز مادعام ندنرازو یالاو 2 هر هل اني طاس تاعلار

 | دداهشز اک و مرح یه دندو دح قلا قرق مد تولوا لص ا ۱

 ادالوساخاغا لنلخ نایرعک طباضرولوارب رقم نل هل ءاشنا یقی دلو الث ان

 ۱ رو نمور ەظ .هدقنر اط ءانا|بولوار دنلوب او د هل امند هلی ار اوسر دق لس رارمشا

 | یفلواراجودهلیا ۵ اس نا س زالوا عو حر تع“ لد ام ند ند ہت ہترول میش

۲: ۲۲29۳۲۳۲۳۳۳ ۳۳۲۲۲۳۲۳ ۲3۲۲۲۲۳۲۲۱۷۲۲۳۲۲۳ ESET کل 

 هس دلت اقم یس همس اشتامدخ کو دتد اراهطاهدنر هعتو لعوار دنلفوهدار ۱

 ص ۱۳۰

 ذر یرادرتفداقمرار € لوصولایدل توالوا توعد ههاحو توش
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 هرزوا یرامخ ارلبوساج نانلواذخ | ادعامندنخردلواراصح لخ ادا.قشاهدایز |

 زی تم سم

 یابتثم بونلوا عوجرنالوا یاردلاضتقاق لوا تعرع هنس هراس
 ناخدسو یرالءوااشخو شدروا اشایدوجم هداز هلاهح نالوا هداهور

 ززو نیو اهرزوا یسود هل هاهما ی دق هليا ناب رع و دارک ارب اسو اک نارو
 ده علنا یطالک ساو )تم ذخ بول جت هب ادادغدتم کی نت رول >

 یداوا لاسراهل ایت مه هايس ند ة:ص ره تونا و المح هنماعها

 لوقوهرلمشاب لول نالوا هدداد د ندعدققحاوا لصاو هلصوم اشا دو

 نانلو هد رهش هک لوا نامه یحدرانا بور دنوک همان شزاون فا ه هنیلاعا
 ةن ءرصاح هلعق مان دن کرا هناش حارس مدعصو + مادعایرانبکم

 لاک كحمدبادورو هیاشاب دوج ماخ ارورس مارو راد دتا ماعا دعایی مت
 .لصاوهدادغد یلاوح هدا عسررهش لب اوا بو دا ٽڪڪ رح هبات عرس

 ززو هةم نالو ارو هم هکد نحره « ی دلو | لصاح باق توق هر ایسناج ناصلخحو
 هلج ر راب دت ارته ضر عه ذنْنلا بوطهربهررفظرکسع بو دنازاب نسوق هعاق
 ناربشتولوار ارقو ربصر اوتساات ساساز اسناربوراعش ترص ۰اسزادناهوک

 ناطاع هکالهلاخ یرلهحب هک دنا ناحورمس صلخ ندنزا زا هیوها

 ندکس رکی هدابوراوس بولوا هد علق اراب وط بوک هعلق یدبا رولوا

 درتهکو دنا هرزوا لعشر اهدادما رسم نرکشل ردق لس قرقندنفرط هاس

 نوع !ىملا نر رلکو اندم ی الخ بودیا شر ابس هباشاب قارادرتفد یهاکرخو ۱

 بوئلوا ناسحایغناصتسرل> هب نطص رول نم هليا نارا ذکت هلص م طس ون لو |
 : ید مظءارزو یدناو اریهطت نداء ةشادوجو بولر ذل د طخ لوا هدرهشرخ اوا

 ترقهساوس در هدناتشعت تالا یرابر ارف بو دنا مدق مو همه باکر
 داد هليا گوصودادشررخ دم هدکدن مالعاز کر هی اقم مان یسهوا یر

 یردارب ل:ذر لیوط لو الا یداجب ف یدلیا ماسق هنسادار کش دھ“ ںولوا

 دادعا ارهک دن یقش ةش كب یلاهدنسدلا اوح یرهشزبف هل دصق یدادما لعواردنل

 هنساحر قاعلااک اقوا عوع-م یربخ یرارفام خم لر اک ایل وا بو دنا

 هو یهاکشوزادریخ اتالب نیخلواریزو حس لصاو یند دلو صال هار یابوج

 راصح هزق ی دلو ارار قو مار آب هینکش د نوک شور اوس هراوھ ر دنع راکبس

 د الو ء قرش مهراد رار فهد دنر د مان یزاعول یلدیسراذکر اوسد هدنرف قرش

 اتو لنت هنراتسرباوهرس یدوجو )اع تشد نې توانا رک هاردس هلی اداژت
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 ارع روخ هطوغوبد لو ار اهظتساوةوف بس هنفراط یلالحو ر اسکناو فعض |

 [ | راشم و بآ هعات> اهتشرز وه رکسع نالواهداتشم هکه مه نب اب یدا اواراکفا

 ۱ دنا عج نالوادوحوم هد لح نیکمریو بارطصاهشدحروت نمرود غ یدبا

 یدلوادوعقم ت“ یابوج بو دیا باتش هنهار هّللالع لکوت هلی ارامش
 [هدانز ندکسزرتو اا.ةشادیدانص یلاثماران او دمع هرقو یلغواردناف لو الا حسرق
 هسوسو یادو لع اراکشی هنبزخ نالوا اش ا دج ااش یداونادرکهزره

 ید رادرس نکد ار اهنو لہر اع هحسو هر اظتناهار دتخو د مشح هلیا یاس رف
 سوکت رض تدیلح ءلسوزرا لغ اما ثا نرخ ریشعث مادة داتخا یراو دنک

 راوتاق هدهالسا هابسفرط هیاتسذ هراودنکو عانا نکودشالمحر

 تلوپسهدنناجر ادرسهدنراراستعارفنراسعمنیکع | عالطا ل مک هنکودبا

 || تعزع باک, ل یر هنتسوا رادرسو تضبن هارو رغو ب لاک بوادروک
 ریشعشقرو + عقاو نیشرف «قالنهدماقم مان یال نسکو کر دنا

 مارخ مصرص ناروتس سراغ قحاوا عمال هدریکورادنا د.مریث آن هقعاص
 هی ادعاةدندم السا مالعاهعمهام تات باتذآ هعنعشو × ہر یشورزور

 ریش ریش هم طرا هکر هک دعارشا هدابز ندنکس یهرک هدرمصما اد تو دیا
 اقش بارا یاسورزخ الامسر ق یدلوارساردصو تشدعاسسندنرا هجو

 کنان الوا نازی رک یدارم د ادرس ند زیترس خت یریاظنودسعس ةرقور داة

 ساو وسولترطو بلح ناشلوا نیہ هدر راست یار ارکردقلس

 مدق و هغ رز شک هرس یاست ىغا قزاز نارب که کو |یرلمگی راکت

 لدهدنرا هناربونارباو × یرالاح هبصات خادو دز الان دلارسخ منو دی

 || نکی ایشان واب هدداد» ةفالتطاراد یدلوایرالام درو ناح هرزوا ناوهو

 شاابز اچ نیشنمديم اما ندنتهج نعت یشانندماکحرین د ءوسو تاغغ

 رکنرادد نوحاداخا قداسف نتآلدج لغوا دسانن وط نالوالالقتسا

 زود ریز بد هته دغاضم فص یراق دلوار اس بنر هدنکو ادا درو تعرع

 دا قابا مان یاس دمع ت اپن زار مز عو فاوبدبتاکج لادا تولوا تمزه

 لنت هم اقم لوا قیلع هم یرتهکر داربو + ل اله هعرح شوه دمیئاب وابد جا

 اأ تاذلا بولور ا . عج لصاؤەدبادربخ وب ىدا شلوا انحرف هی
 أ نغواردناقنکاشخلوا )7 ھر
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 تست : دروس تیم

 لئرفُرفک هدیناخ دیر اب تنطاسد هع یدلو مار نز هجح هد فالس عماجیلن

 لرا هن امالا بو دنا نازورف نحو برح هددشن هدسا دن ار ابد تدم هت

 بودبا ناعتساندننکم شملذاراج انیلشمةرعا نیکع الت یم ءاوروشک
 مازتلا حارخ لامءادا لاسر لاس هلطرش مالو ا منام هب هممالسا راعشر اهظا

 هدر اندلوار اسکاخراذک ماوعادم یدنارشت (ماراو نوکس هدنرام اقم ناک اکو

 ار> شتسرپ تمادخ ءاداهراکشا | مالسالهانغلاص رار ةتسا هتشر هلتماک

 ادم هد دج اسمو دناعم هدنسزربز نوا نيمه ند نی ماعدت ماقا توى ۱

 لها یان بزلوا نكمل فارشا کر رشم لەداخ لر ەد کراب دنا

 ضیبعتهناور تاقث نیک | نفماکش نم لاقتنا  هبمالس الام هلی یرللامعو
 تمافاتخر ندروشک لواهدننالخ هنسوب دحومرفن لس زوي هرکی لاهرزوا

 باسنک |ع اونا هلب | لاب یافصورظاخ ن ماو × لا تراه هن اهع تکلم تور دل او

 ماخ فاد ہم لوک هدندس رخ اواراعش یزوررفراد سرد دتا لاغتشا ل الح لام

 لاچتسالاحانج ىلع هبا یماورکشلنالواهداتشم بودیا نین زت هلا ماظتناارمس

KFمرگف یداا لاسرا هشرش ماکحا نوعا لعثرا ها رفات  
 ةنکسبرق هب هنس لا یدنفا د هداز هجاوخ قداس مالسالا حمش ۱ ۷ هنسا

 یراج هنعدقیارحم فاطاستانع لالز نکا شلواالتمسهب فاهکان لزع
 دجش نان هبلاع ماتم لواو لوز هم یدنف ها منص مانا تلک ل داحس بولا ۱

 نەت هب یدنفایطصم نماسلاونا موج حرفص قیدلوا لوصومیدنفا
 بوسروتغررظن یقملعت یدنفا هل منص هکیصاخ نلدناقلع ناشلوا

 راهطا هسوت لوق ندنارط یدنف  دجشی دنا اے مر وب ففعتودعامت ندناوم#

 ل اوقو نر کسع یل ام ور نالوا هدانشم یدنلواهدعاسم هنلوتسمیفعلوا

 لب امور هناش ادجا هداز یسکمتا زا درتفد نوعا لابا درادرس نیبجارم
 زوم مهیا لع !تعزع دلمه قوس اح بتاج نولو ترازو متر هعص ییلابا |

 نددیرتو هعصق بایرا بوملوا ندل اتفو برح لاحررول ره ئاشا ی١ شاوا

 هرقناو فرخه ن دتسار هار یعزع نان ع ړل ہل اع حا یک انزهار یلغو ازد ہل نغاوا |

 ار دنا لاسرتو طح هرزوا لالفاو ف ا هدانزو طبر لاک ب ودیا ف طعنم هنفرط
 یدارا عنامهزو اش حد و طخرب طا تح او مزح طدارمش تاعا مم هدقدز او هەر قنا

 ترت .ثعاهلابرکشل :بناجادعام ندنغیدلوا لک هټنطاسسومان بو دیا
 تان

 تناصاررضە هسنرخاداسم ندردنلف نا قحلوار ؟ مس حج" لصاوریخوت

 یعص
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 هک اشک س یلوةرمصمورب ن دنس هعقواشاد ےھار اهلا یذق یدلد اتعزع

 ارو ڈک یدناراشج از اردیدعت تسد هناناعر لاو فا هليا هاطممان هملط بو دیازاغ آ

 تسا س ریس" تاوص ریشیاشانوحا صالحا ندتعدلوا یرصم

 یاربوداالجناو لتف فرهکدرفت لسترد حواندرمصمیاششا ها
 لوةندنابرص منا سهرول نم ززو نیخلوا ددج خذ بیسهرصم اقا یدندس

 فاززا ترها هم یرشذدنس هلداقم یمذحو ردشلواروپشم هل نارد

 یاشاناطلناخرهو کرتخا دعسرتخد تگ حاتلاةرد بوابروک
 زادناناترکر اتسم تعا لر یارک ی زاغ م رف ناخیالروس جوت هرول له

 هدنرصع دخت نا طل موح يه قحا بح اص ی فاخ ف. طا فر رش تو دیا

 تاودردامداننکدآشلوا ناصعیداو شاداب هلی نسح یلالج نامز ها

 هرزوارارقهدنرام- لی !مورورب,ندسولج لاسه صل پودنالاعورهرادم
 یارادنسمو قاطلس تفطاع رهلتم یارک تمالس یرتهک ردازننالوا

 .ناکم لب دمن هرورسیارس ندرورغر اد ناخ یارکی زاغ م ف یدلواقاخناوبا
 عح انس اکر د ناطاس یارک حوت نالوادهع یلوو یدالوارکاهدکد تما

 هناسساتاود ناتس ا هنساجر قاروس فازرا هودنک ف اځدنسهندهاکش د

 ماس نکی اراظتناهار تخ ود مشح هندورو ا ت = رخ نوردنوک همانزاس

 ندناتشهام تلود بانراجان نیغلوا ماکت هليا ما رم فلت ماا تن

 ځالکتس هد ادرس هبا یارکرفس یرتهکردارب بوشو نامزد هن درد هکزوا

 هی اروب نم اشنا مداح را هاتر برف هنامر کت قا *یالوارب رفس

 قاجیودغ تولک تسارهارکدج هغاغاق کدردنوک ندهرف یارک ت ءالس

 تاتاعتم * یدلو هلاوح هرزوا یارک شعخوت هراص» یک ف اهک انیالب

 رانضمزاوس هکد لوا نیخاوا یشالتهو ناشدرپاسا نازخ قاروا یثاوحو
 نعد فصیدروا لا هن اکو ربتراجات بول اقا نتو لت یک یرواخرههیرواالد
 فال هللا یردارت هرکصندکد تن اراوملار ادةرغ-زاسنوکن را هحن ندراکمان

 لتك هن شکتوز هنوکو ځد یارکد عم ف یداناشو تداهش فاص

 تشاعوراذک هما تن یف اسد تافوابودناهدهاشم هدن دمزا یتتماش
 ۱ روئلوادار اه دنا کو دن اراب همع اصربش<*فاع جد یف ارهفد رمسدالح

 ناکم یاس ناطاس هحاوخ هدرول لم ماع راس راک زور ار دوخ دننک دیوت

 مرامرح بودیا ماما مدقُدرک یطیرعماوعالزانم یدنفا ینطصم یلنخم
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 "ننماک دناج هسورب لس هظ>الم تنطلسسومان ةظفاحم یراد انحریلد
 ۰ ر هک ن وع اطا حا مزح طب ارش تد اعر نودیانانتجا ندق) وا تک حب

 || یلورفطحدهسهعاف _ هسوریرد13* یدلن اراسخافراعرارقهدهعرذاو

 ۱ هفلماب بو دیا قمیض سیل اھا هل اما ننام تن ن کر جاع رب هئساحر
ِ 

 || یدلداتعجایم مانهلاما هننناج چلاضحم یتحاوا سیم یخ یاعت
 ]| مدق مضوهتمه باكر كاب قحلوا لدریشرزو مع-لصاو یربخهدزمو |

 ۱ یدنکو نوخروطقا هک اب بودیالعو خوط كيرحتهدبورالیدصت بقعتو ۱

 0 ندنناک لوک نا يړلطام د عیار هک ءراوا حد ساناق ل الج حاعرب نوغروب

 ند: ءاہشاو بر اعاوندنع ناو دنکریلدد یه ما یاج ىلع لعوا لب ساملا

 حد او لخادم دس هر یلالح هددسلاوح هسورب هلا اریکریعح ناریشزوب جافرپ

 ریشج#بالمس هدرب ید امج تخر لع دب« یت < نونا

 یدارایلاع یردتیاول هلیافاسحا یناعسراکدنوارخ نکا تاتشنا

 || بابرایماولاعابتاهعاطاهج فامرف اشایدجا ےغلاط شات کم تا

 || سانه نوعا دادما اشا شاقت بوک ندنربعم ی ونک پا وزا
 هما هتسار هايس قعلوا لصاو مر دندن ای فک د یل الج یمن دلو الزان هنسدلاوح

 هر اطهرادتمرب ند فرط دنر انکی لوکس انسه ںودیاراڈاد اهنفرط اشاد جا
 | | لباتداهشنارکلطررو نه یاش اب هد مزر مزب هرکص ندةدنلوارازراک عرق |

 || یشالتوناشررب یداوننماکی شاوحو تاقلءتمنغاوا لاله اخ ةداتفا

 راهزا یدر اوهنامرقندنا هناوراصو ید نانکت راغ حد لغو ار دنلدبولوا |
 ۱ دادعتسا نان امش نامارخرءدازهش مان د ن اطاسو نا ناطا-تنطاسرازلک ۱

 ۱ نالوارب ذتوطظعو نم دذ ی مرکه دنعماح هغو ص اا هلبراععت تمدخ فرش نم وا

 ۱ طنفاح یاب یخ اع وط# اهنطلسلاب قم لاو فیدناوارذ ول ید ار مش

 || التعاهتسالاو هیتر قلنادو.ةبولوایرابرهشتانع نیعروطتم اعادجا

 | ندنشددلوادد تمدحرب ندناهددنف» یار ؛هنعااط تن ارت م قید دا

 1 نادوءق یدروآدح هدر نمد 4سودر کنول تدرنضم لا ره افعتس لواادعام

 ۱ هود لس صهرد یخدوکس یدیو یراذو 3 فسولالو-و نانعش َلحوکو

 هرهافمّوم هب رب اش اب نس یلنع اعارجرا دیلس یراوا روس هل.داونء

 ۱ هرادم تج زاید لوا ندابردیرط ںو٤ح نده صاع یا م هد یهو ی

 | سس و سوم و وسوسه سس سس سو جست

 تعرع
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 سما سام ۱

 نارعش قران دلوا بل>ناشمرهش لخ اداغ ال لخ نابرسکد طب اطورکسعرمم
 لغوار دناقهدم اکنه کود ارارقطاساطس هد هرنوق ی اک ااا

 ینا هد اهجور بنوع !نکسنن راد دعتزوسناماسهریات راستش ماندنعسهرقو |[

 لامتسالاحانج لع بو دبا یعت اشا دمع یلکت نالوا فرن متم هنخابخسدیجا
 یدناشع ۱  لانسرا ها هاوخ هنمکە چ رک

 هلعاهاوځ هنمک هايس بت ضو هدنز هک کنن نهرفلا نده دنسهدازوز يج

 تشسکت قدالج فع بار هدر قم دص بولواراسکتاو از هرات
 نیعالم یلاشماودعس هرقنمآدب لوا نباش یدلوا تسب کوش یاواو
 نیح ىلع × بوادر غو ط هنیناج هسور قر هوا نیکورب کک ناسنجر سهلا

 كل هرو ء۰ لواورش قاو سال غادندنداو یالعار لث سا ایا هانم لع ||

 ندهمک جوا نوک حوا هلا یبهارصو داععو یهاوجو دج ام فالح کا

 لاحرو است نا ناو ہ درا صح حراح ناضعرق یداوارهف سا هت وس ەدانز

 هعقاور نوشو د هنسالمتسا تسد ن رمساخ نزح لاو ماو یازرادماتو فش ر طو
 هلن مک اف# ی الوا رو عقهرو ور روج کت دهع باهم رکذ م هعحاق

 نیدع اقتمو یشابنامکس ی اشابنسح ش اةن هریصتاا تارخ در اهقنادح- اولا

 د نما ندرب بناج اشا ف سوب مد اخو ند رع فرط هب ایل هج و یرللوقر اک او
 هنس هطفاح رادکساا* ارمضخودمم زا اشایدواد بو دنا ادعا مفدتمذخ

 باحر دد ی آره دک د ت ارارف ام زن هن درادر مسد داز دالومنا 'یدناوانعت

 اخراجات یاو نامرد هت الات لد در دلة: ر طرب بودا یاوطیقفارطا

 هنانذمراکم ناتسانابوک دانادا هحره توربو رارق هاتشهبامتلودرد

 ههر صاع یریهشرهش لو اردناتیا یربخ ید دوا برق هب هور یدلر غو ط

 لواںودیاراضحا لب اهازکاو ربح نیغلرا یوبس»ء دل الخ کود |لاغتشا

 شع ار ادرمن امرخ عدا هه ۱:۳ ارس ا های دعو ماةدنازخ !ندرادرمنهدرابب

 نمادهتفافرش بودا رادمتاودردمزع هژحاهغرد او نالوامضاح هدن او

 هلن ااضر حجم یزاب هم رمز ا یا تتهرب ی الو |سونام ترع سوئ

 یاااراو مطا دعام ن دد دلو | یهاشن اشنمشتفطاعرهلم بولد ر وہ ادصا

 رزو یوا لصاو هنل اس یو و عبا یهاسم جدها

 بو دنا تعزع هنیراتشم نالوا نیستهرزوا قو هدرادرستم ذخ هدر تا

ییم دد از مع یتعش ارامکسهدران بشر نک دا
 1 رارفهنفرط لماک الب یطصد

 ما

۱ ِ 
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 اعا لا یساعا rE وشر د اب نو

 تقرتوق ۳۳ ندنتهح ا تراک نفر 29 زا درود
1 

 لاذن ههبح عضو هک اخ ٌهسخصر لنت ندندنسداد دنهدنمرفطرادرمسهک ات

 هتشادرب هنانربک فرط اعد تسد هنساجر قارا یزور یزررشو چ بودا ۱

 ریشعت لس بولو اراوس هل اسکناو تنکسم لاکو ر انکشا ے > تلش مو یدلدا |

 رام ترصترادرمس ٭ یدلد ا باتش ههارک یودعهابس یصر باشا

 مادهو دعناج غرمدص نیلراب هقعاص ریشعشو ماجا ةن دقن لذي نوجا

 ه دابزند کم غرك دانراوە تعاس ادار عرب دشا

 لواتولوآم کم.درارف مک × یرارب اسو نہ هز دک شقننکو رک تارا

 در هاوخ انوهاوج لے دیاهاکت نادم نالوا ناشتندکلف دالح عطند الواح

 هیاوفع ةدزمو « مالسا امس مالعا کش ناد دز نو کی دن تولوا

 ق=ال ییتشکهداز ندکنندانششاندنا اتا هس ؟یهشوک توالوادش

 هراصح یتضم نوک حوا نامکس زود تر دوراش اب لولد مان ٤×ر یراتر

 دنجرارادرس لاضفا لاذ تد ثنو دندی س ادص نام ال اا یاو ارا تفر ک

 نسح یک ابرت یساکد راک یل امور هرژوایءا لاو ضرع رادرس»رلد دنا

 ھم سر اسملوار کسع فونصادعامتدیر هک «یداروکارس

 نویس ۱ ۱ :

 لواهلن ماشح او هسخایاسقشا نوک ققشنوخو و مارخ هن ریس هدزازراک

 | یراکشناجو یزانرمممسر یامحابودبا مافلعا یک ماش فرط یفارطا

 یدلوالاحم هثب رللاصتعا هلکان تولواتدالح مد تام ث عا لد هر ھظ

 | یان لندن اد ]ی ص بولوا مس تفهردژازکسع دا آهلبا ہک حوش ہہو

 ناآیدااف هک ندارقوتام نار ادر رز مرا ا رک

 رارق هخکرب قح اخ د هدنآ تو دنآ بلح بتاج مزع هليا لا چت سا ل اکو بلسوز اس

 | .رخالایذامف یدلمارارف ههللاضرا یاضت ب انالذخ دیاقر کدر .دزورو

 باح ئاج یارک رکص ندنسادایراب تمصتیراذک هه

 یراو.ةهعلدهل ارادرمنامر ٥ بحر رٹ لد اوا ف یدلوا م اک د اش باح اھا

 نالوا دنس هظف اع هلت ما نددت رط هداز دالومناح »+ یدلوا اقش تایراقاتس ۱

 ۱ یتنگیز اک یلوطاناو باتنانع هنق رط تود ةن اتسا هلیاتر ازو تعلخ اشاب

 ۱ الشد بلح تاابآ تولوا ںاسماک لبا لول بصئماشا نیسح لوبرام

 دت

۲ 
 رابا



 بسح | هنس مرح ق یدناوآ روم هری دن هتسخ رو لوا یرړام مه 1

 ارم یراد مس تراکنش هو کم نده انا یرث ار فطر هس ماهم مالا ۱

 | ندنسهظفا ع هسورپ هدیاقم اف دنسم بو دیاراز هلالرادونیرادکسا |
 تسدەدفا ارطاریب دن هد وتسررزو لوالا عرقیدلم ارارقاشاب ینطصم ناک |

 نالوا هرزوا عاشجا هد هکابطنار هکماس یح ارش ا نالوا نک مشر اربع |

 | خد هرس هللاسرا راکولب لالابسانم یتسایقشا هت وو ناک

 هال یر .دوهنانلوار ةد هدفاطوا اک شدد هرزوا یداتمهو بر اتفرکهر اننوخب :

 ۱ مدلا ح ام ندبا نصت هدناوهلاز | ی ر ههنلد نالواادس احماج بودیار اش رم ندرل |[

 یاکرای دانا لح امم یطهننناحا بهش بلح ثلردناهلاسا نانوخ تال دام |

 ۱ یداین ط دج نالواد اسفدماکنهز امره د هنطاهدق وا لصاو هژّرنم مان

 مدبوردنوکر ؟سع نادر نوع راشمنوخ ریسع# ن وح هدولر ۱

 | دو>ومهد ۰ :طاو دن دیار هاوار خدش ہرا تنو چ شا لاتا 1

 مس رز ف یدلوا دیعس ناطاس نازح مادخ طومضم یدوقنو سانجا نالوا ۱

 یاضتقمر زع ءهدازدالوبناح هدقالوابرفهصارشرهررفطر ؟هسگرم .رخالا ۱

 رک ار دق مد یرتر اوسو هدام نوعادمص ن دن + ار یرادرب-یلزا یاقش ۱

 | هجو نارك نانع نينغلوا عاج کو دت ادس یصارقیرب هم هلی ارالاس وغم ||
 هورکلوا تءالسو بوجم» بونلوا _ه.حوت هنفرط یب نالسرازجاربهم |
 | یذاج قیدنلوار ارف عح برص هدارصص مان تلنجرکوکوراذک ندهوکشر |
 ؟سعم لب رکسع هبردقلار ذ اشابر اف اارذ یسیک راک: شعرمهدلزنم لوا وال |

 یااشیدلوا روصتم شیلا دنافهرزوا میدق مهر بولوا یتمامهرنا یزوریف |
 هرکص ندقدنلوا مار هدماقملوا نوک حوا هحن دیارومع ندروب نمد ردرکشل

 یدنلوارارقهدنرانک یتنقرهن بوالوا تعزعنانع فطع همارم تعس |

 لبا تربح لاک یجلواریخ هدازدالویناح ندنفیدلوا ريز هنر زور دت ||

 مان یوا ورا +, .متهل> یه فصت هوپ نویامهیردرا بودیاتکرح |
 رادقمر رز اسم نالوا نمر نوک وا یداوا ر ھاو ا تم |

 نح ناشعتم هدراکسو كنج ءانثا براوا رادوربگک زورفادکرعم
 | هکالهلاخ دازردامءقشزوب جارب ودازن د مان یث لول نیسحندشرساخآ |
 : بابرا ندنهناح مدجص یالوانادرکور ندن اد رهنادم»یرارماسو نا طل غ :

 راعضهراکشودع نار ره قهملوافوفص روطس سدت رت ها فوسو حامد | |
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 سرویس 2
 مایا ید ارج اشمد منم ف اکو هرص احم یو بق هماذ تولوا شک هنابز بضغع
 هب هسورب بولوا تعج اره باتننعهنیل اپ هبهانوکوراصح هر لب مات ساب
 س هظف اح هسورب اشاد یطصمریزو نخلوا سکعنه یمیدلواهدنسادوس المتسا
 هاکر د مزاع(رهالاتس> هرکصادقدلوا عذدنمرول نح روذ عب .ولوازومم

 تغ سلا هدمانرهشمان چ ندسورکنا عالق تامانهمیدلواتدالح
 | ةرزواینیدلوا ریزد شراذگک امدقمهکشانتام لسرهنالواتموکح
 یدناس) وار اکنلط هلص رقع هاب ارادرمم رد دن نسحو یارو تنازر یاضتقمرم

 نالوا مشمهدعطعرهش مان غارب ع دق تن یاب بولو !تموکح بلا كير
 یرئرو صن بولو !تربغ شذآ دنیسند هله اع مول لاض لارق مانی ریکاردارب

 هل اقا لس دم لتس لواو لاسراهمانتباکش هنابا ر قحاوادنمدوس
 هشناوخ رز | لع بلک لا هلل اطلس بو دنا لاحتتسا هل انفو برح ریش ع لس

 شابت ام بزلوا رع ر ګا س“ منامزوه* دیورتم لوا نگد اهرزوآ قلوا اور

 تعح ا هاا حر هنس اجر ید عت الا رق خارب هرزوا یرلس ید خمر ندنفررط
 بودنا نیمعت هن ايام یزهکر دار, ةناحااک وادنکوریک راهظا هدقدنلوا

 نایاب نکا نی تاالط نیدیومان تار هدف
 تاعر هل | ےلست هندمهمردارب ف رخ نہرو شدم نانلوا قرت هتماتودنکا

 یموکح طارشهدنرهش مهرزوا فامرف نا بودبا ماسقەدنما قق بودا
 یداعنابل الح ناسط ی دوا یاس ید لوا هلصساسادمثنو عام

 هت هدنلوطانا هدغابنتفبوذبا یداشت ن دنا مره یراناضع»یاودو
 مظعارزو نیک لضاو عرف یالناو ٭ لنو برج لالهاورب ندد

 رومآلاهتساهحورب هرور ةا تولو ارو مام هلادوع ههاکتسد نعسحهاکرد

 هلصءینارملد هب هنس چ رکن هرزوا اراق افتاو × ماظذ لاکر ومعهم دحرم

 ردغوراکز ور س نحالف ولو ا لوزعم ندرصم هرکص ندک. درو ماكا

 نددا یم با هژمم ان یمهلنف اح مس ون هاکو یرلبلات هنوط هل اراک افحیارزو

 نوح ار وصد ضال مەكت ییاشایدج یر وکو مداح نالوا داعداود درط

 لارو کیا نالوا لصدقع باص لاد نودا تما | هم اتههددارخلب

 هیاسقنتلود بایو باصعتسا ی یھ اا نالوا لصاو هل ضخ ربو شورغ
 رهظهو روکشم یمذخ لع دبا لاعور هل ابخارد اخ هلا ید ف یدلد!باتش
 ریهط؛ندزادرک دنامل الجر اذ آراخ یت الو یلوط انا بولو اروصحتان فط اوع
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 زاصح قضمراتفرک اش هدهد یموایرط بو هروط هل دا: دیلح به ذم دب

 مانالا یفمیدلم ارازو نونزیم الو لاها هلسناطناما لامهدایز ندلمقو
 دننهر)مادقاو یيساشاد شیورد مظعارزویدنفا لا منص مالسالاخیش

 زدصامنایدننا یطصم بودبا وزن اوغارف هشوک مزع ندهدافاواتف !لاع

 دوج هلزوک دعاقتمندنرازو لو الا مهر ق یدناواهداعا هیمالسا نسم

 نماسلاون | مالسالاع*مْف یدلوا لصفتمندنآبنیش تابحبصنماشا

 افزار هاب یاس وادا ل د بنای فارع نمدی ما لجن یی
 بجر قىد التعا هب اتفالهلحر دصاعاار یراترضحیدنفا هللا حنص

 عاضوا باکتراثعاب فونج ةغدغد لن هاویدد اهرف نالوا هنمانرادرمم

 ریش شن دتهج ینددلوارطاخ هدرز ن دنونحم لو ارکسءلح بولوا نوک نوک
 هناخ دازندنرب یرطقره نولو اهدنام لعاسابمطخ فیس یرا هنادهتمه

 نصا مھ هفتن | فتح نان دسزالزحاا درن < ارور حزب نابشا بار

 س وال لوتةماشا س سد ورد مظعاررو هل ا تدماس تماعر لوزعمجدندن اح

 اشا دارم ن ثورر زو«ددارُم 2, ترازورهس هیات نسخ مال لا خیس

 یدمق» نا مش ف یدناوا لالچ اا۵ اپ نسح شاق هی ی اقمماقبصن دو لاسرا
 ندا. .قش اندی اقش یاول یالتعاهدملو طانات الور دبل تق, راپ هاش هنشدورد ۱

 أ .دوروش بابا علح رس یرهک د یر دار بولوا نيج هاکنک ق ب کمندزلیوطاأ .
 هد رد قرت اشا نیسح لشد لوطا ا ناریمریم ل عوار دند م ف یدل وا

 زادنهاسیاسینخ» بودیا مانتغاندنراامحش بابساومازهنا بالبسدرب |[.
 ریبن لر امری, نانلوب یضاق هدهرول نه هد نکدا شاوا ررقمقلواالمتسا ۱

 عفدثم للذي لامالامیرادقرب ایهدهیهاد لوا هللا یطسوت یدنفا لو
 | ا هدعماوخ نالا ىلا بولوا عفت ممن دنرزوا یو ةا س دعم البر ارب هلو وو

 ناضمز ق روناواداش یور هليا هفرش هتاف غش ءادهاودا هلیاریخ ۱
 يش هلص قحلوا فناطاس عع لصاویداسف هنوکحو دارند لوا
 لاشرایروُشنم یاس رةنا نالوا یسار طقسم تا اعسا قد رد هرول نح

 ل + ہہ یر دملا ل لح يهاو چ معده دن رب ڻام نفطخ اترو صر دن 1۶ نا توا وا

 تیا هندداحه رشنآل الت اوز اص نا هک تراع هرزوا یداتعم نکل یدلد مانتلاو

 هن دمهآ یور نم ۰ ار امسسا ددصت ندنءاضوا تدالو یاهابوداناذع

 شدند = در سد هنت هنس چرا دا دس نرو 3 عله
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 ]| عاری دزو یسدعاممه الف مهالا نیک بقا تیرابخ یسهینش
 اشاد حرا درد تولوارامن یلاعرابرهش عهطراتخ لا ذک هندناج نوع ان
 رادص ال ام لاش نوع ال لاعور هل امق ال دلش ماکر د لاجتسالا ح انج
 زوز تاود یا هنوم»شاننام شره سورکنا لارق هدعقلا یذفیداروس
 اخ نکم اهدنرن امرغریز ام دقمادع ام ندوة نال ایم وسو دهاش«هدنوزفا
 نداتاصا هرودنک ندنغرطیاخ رب نالوادا منا یاسر نیبج ههاکرد

 زن نیخلوا عوام کو دب!هرزوا قلوب دایدز !امومفانویر اسکناو فم

 تحار طصدنموزرا هنساجر نازو ضارعا ندنلاصیتمار ضاعاندنس
 رفطر ادرس نکما شخلوا دم دینشو تفکتامدقم هنت نم صعب بولوا شع
 ةهدوسرف یطانم تاودطاسب هتشاح بوناوا توعدهرادم تاود هیتعرامش
 ناكا اضتقا تعزع هنفرط لوطانا هودنکج هدکدتسا لبعت
 عبار رب زو ییتءدش قو ماکحتسا ۰ لص تاہم داتاوا ترشابم

 بسح بودیال نه خد هليا یزادرستهذخو لسیمح هباشاب دار
 هع ایذ قیدلما ماشتحاوزع ماش .برض هدراذکیا یار مالا

 یاچرالا سف حاس نزهیخ ندا راذکهرادکسا فرزونه راد 9
 كنرف لورعم ندسرقو یداواناشلا ع.فراشا سورد هلترازو ع اخ بولو ا اش

 كعاب هل اقا هتشکرب لو الامالمن 1 ه هنسا مر ف یدلوا نادو 5 اشانرفعج

 اشانداهرف ید همعچ نړ ةل شاب ی اہ سوب تواوا لان عار فو تح ار نن اج لم

 هزاناهتسخر ام لوا یتکرح و دنکو» لکون ی هن اوب در هناکس ندلقعر روط مان

 امدقم:داز لاغج هرزوا یتیدلو ارب رخت هعارب موس نمر قص ف یدلدا لبجأت
 د وناجح بو دناهناهب ويد یدخلوهداعو یاعوغهدودلوا لصاو هناو امزینم

 لب لع یم هدازر دار نالوا یلستم هداج ب یدشع |مادقا همادعا یب هداز
 هدنروص ینودنلوادصق د هبو دنکبولوارو هشءار هتشکک ندنروهطلاحو

 روادعع- لصاو رخول »یدل |ماعها هماکح او د.دشن یلح نوح | نصح

 نالوایردارب یعنرط هل مسالا رارطنهاییک ضهببلح تابا یاو ارک داد
 | دالونناج هدنمرقهنطاروب نم یاش ا. بونلو اتد انع باغ نیسحیماعایریع

 أ | روشنمةیلصاراجان نفلوا دعهش لتر شابه قش ماندشج ندنعاس اهداز
 لامها هنوک اقر لاصهتسا لا هغ ا قبر طر بو نلوا لاسزا هک: لع بلح تلابا

 لواناضلوا یواعم کودبا هنریغضرس هدریفون هنوکوت لب ىلع م ف یدنلوا

 اب
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 ۳ ٹفلکی نر)هملقا
 ِ ییا بو دناهدانز ر همش هن خاک نها ی هیت قحلو | بان تعو باتتع

 | نسدکلوا ناور شو «نامارف هطنح لخ اد هبهرمصاحم یاتزد یس هلق

 ماغم ند اوصانراک گود !مادخا ی داد |غازتناعازنو لدج

 ی٥ا سال اربها تلخ قهاوالصاو هاو «رادرمس# یدلنانالات وا ددر مسا زم م

 دنا یارک ع لمکمو بت مردی شب ترد یاش اب یلخ هدازدالوناج
 نو درک نيم آزادلا یکم نوش لس شوج نانلرد شخ | مارآ ماش رض ۱

 لاتضع ندنش داوا تنم دمالاساهابس فض تشر هدز ودنا غز وریدذلوا

 || رق رخ هتشاکنامدقم یدلوا لاله لاخ داتا هر ھقری ثم” ترض براوا
 ردوو لالعنا هلبایرکسصرمم ژارطزازغاتعلخ شاد حوصتهرزوا ییدلوا
 رومآم هنلاصتنا لال تایرا ندناروشورشراسغءرات اهدنلاوطانابوماوا
 هدنسار دص ن داوو تودناءارمزع هللا هتسارا ارکشلو هايس عم یدیا شاوا
 هليا هناسلالح لج ةمدض قسرا عغاو ناس لیاقت هلی ر کسر هکدن لیوط

 یائاو» لاعور هل اوت تاودردنا خو نایتفا بولو !ناد رکو راش احوصا

 هشع ضورمم وب دردحاتح هبوب اسع تر تالاب هننداح ن !وطانا انيق نکا

 زور بولوالومذمعم لصاو ییاشتنای مالک نکا لاسضاودحم
 باتفاوت رب یرادد لوا نوک دنواوراذک هب هسور هليا هغر دا هرکض ندعاق
 یراق دلو الالجوهاسز ادناه اس هب هسور نحر قران داراز ا یرغل !یرارا دید
 نانصتمنالواناشیرپ هفارط اهل اناس و ر ند نس 4۶ و ق هدي وک یک نوا

 هلدتط اسؤ اشا عو صن راب دیا روا لنج د سمر دق ترد اب رقت هکم اید اط
 تاع نعرو تنه یراهنادن چه هزار وآتسد بو دنا هکر د خزعهورک انهورک
 |یراةفواعڈتش ذکو میحمت یراک بد راهاوخ تم انع لوا ۰ی دلو ایراد رشا
 |هنعف د ى الخروع نالوا لتشیروهظ4 | ۱ اي دوا د صن ب واوا یلنشم جا
 اش ابرنضخ بزلوااوزناهعدوصنب کت واخ اشا نانس قوص زاب دلوارومام
 ییطمه د از نامس لص نھ ندم ور ترادصردص ناعشق یدلوا .ماشم ۳

 هد هاو بوکتمو تول غم هداز هلاشحب یدلوا اش مل اع ناتساکرس مز اع یدنفا
 یعناتس م ف یدل»امدعروشکر فسر ابتخ اهلا غومودنایالبتسا ی دولکهدمآ
 لص هلی ناشلا عذر بصنم ان ادوبق ندنلواح هداز هلاغج اعا سیر ورد یشاب

 تاکرح ن هعمش هاش ادعام ندنشهداواناشنو مان ی ناماو نم|شکن اد شقن
 مس

 بولوا عو جرم ءدزمهرب كوطانارابد ناضمر ف ی داما ارم اترا
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 باناتع-لئامرهلتءو روصنمهدیاتف ابورغتفو بودا تکرحو شنج |
 تاشررب هع دغدهرمهررفظرکسع نالوا هرزوا لاغتشا هلانقو بح ر کم یداوا

 بورد وکر کسع هدیزک لس جاق ةهاکو درواهاسنبط اش هاش نوا مرو ۱
 ا اک ول تج راد قمر لارا ےلسو خره الواد وجولات ار

 اا هاربا یدناراشلوا تعجایم باتنانع ھا شالا .سومتهرکصم
 همزرشنم رک نیت نوک کو و کبع بواک تسارهیاشاب

 یس کلھ ,ماشانوحریشعمادهد اتفا یداهحنادمنازایرمس داشسفو رش

 ىس فعص نرو توقف فءصط دوجو اب مادقم دص لو راد تک وصحات

 لعل لئرمه یهاکدرمن هاس اس هلیا او نا ارب مس بوک اروصقهدمادقاو

 نالواهنناریزهدنسانتا نالوا و دیرطهدافونادنمنکایدلم ان اش چ دب

 راد مم تولوا الدو دن: یالتمه اشاد رف نک م ااطخ نانع .یشتاراتفرداببسا
 زاسادمقراثف 7 یخ داشاب نتف ی دار ناک« هدادماکا ندنف رط

 جد یکیراکد جوار اشادجارمشو اشاد یلع نارفریشزواشابناعگماش گاوو

 شا هنوکوب ریدشت مک یداوارابثرش ریشه ناکو چ ءدودراوارپ مکس نواو

 بولوا لاح ف ضو لاب تتت ثعاب هلاققو توشا بابا یرو.عطیرورض
 راد دلو ار امر ات اسا سعنلا تازو راک ہل ط هلم ص یف دوس جرد قف هسارب اغ نم

 نادر کوردا ارکآءا رها قابو قرشریمهریزج کو ناشیرپ,رکسعیور با هکنوح =

 نشو هر اع ی دیا شاو ار او تش اان یرارارقوریصساسا یحدلرارب اس بولو ا

 یا. .دنساف ام ورا درسراچان م دکودتس اشودرپ اف لک یززیشک نا ماش

 ص الخ یوحهراح هد اس امع هاش یو حش همه او موعهو + سارهو بعر شح ۱

 نده ابسنالدرب نوک ل وا خدا رک هاشراد دن! نابم هناو فر طرا کس تولوا ۱
 هنار گهر فظلصو دما ان تولوا ارت هرهز هل ارا هلج هناتسر کو دتد هدهاشم |

 .میسندنارذک نداد رکسمرکد زور»یدبا شا نانعیاخراهرارف

 تودنک بونغارواب لصدبا لاتصبا هلالص تابزارکسع رم یری خور ع“
 تسح یناحره هلی ی اتح | قازا بیرف نادر ما دخلوا بیترت نوعا دص ۱

 نوک نجوا ربا ی وهم دعا یدر دنو ح راسوساح نیس ی هيو

 که ام دنلتو فر رظ نالواهدن ام سد بولاص تسود اتدهاکدروآ

 ریخست هرس لحاد یەک هار ا هاکناس 1 + :یداوا لامالامىلام

 یو یزولو سل فت بو دناربشمش ر اوال اور نالا هد هانفاحو
 ےک ںی م ےس e ا

sem 

 ۱ هعاق ۱
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 یلغوا بولو املا باذع هخاشود زارو + مر فح ةدطاغلرش لر

 یطدمدهداز لاف م ف یدلوا قم هدناطاسناوباردص ےل اشریکت اپ
 بولوااةتخا خك نوک تازعهارکءاشهدقدلوا لصاو«مگرو ثکلحارلا |

 رک ندتدوادروت ایا ودر ردك هدوههس تدمر نلوااقنعو مک ثلا

 ۱ میدق منو فالو هاتشننسمتهرکسع یو ولزا لصاو هن او لد ابطالب

 ٹعای امس قرف یدل ااش مانا ت ماعلا تامدا لر اد ہد دحر یو د نک

 قراوا رور ناشفا تسدهلار وصحان مجنفلوا ها رک هاش رطاخ تعج

 یاو یک یاهکان یالدهاک ان ںو دیابت یکج دصق نھآ یم غن ندرت
 ناشیرپ هف ارطا هکنوج « یدلما هرجاشمدانزدارباهدابز ندنآرب و هرصاح

 عقدو هايس عجتاذلا را درسراجانی دیا لکد سده لع ر !هدادما ارکسعنالوا

 طالخا وز اول داع ندنسهح ابرد ناوهلس هابل ا هاشناکتساک هلداغ

 هبا هاو ها بس نالوا هداتشورا قو مار اطاس شرفه دمور ضرابوک هنذاح

 ندنرارف هناکز ان لر ادرممیدلد ارا فنتسا ماد غالبا نوعا یرالو | مت المهم

 تاع هقر دب نیغ و اد ماا خد ند لوب رفظ هاو بولو ار ادر خر اک لح شاع 8

 رادمسهدراپ لوا»یدلبا لبوصت هل درا تو یھحون تار هلی اد عسا

 ےگراید بو دیا مدق عضو هتمهباکر هلی ارا دمانرارجرکسع بنصو لمکم
 یهرخ الا یدارېڈ ه دن دج نسو شا یدلدا تعزءمامز هنحو هنفرط

 بح نالواهدن راند نيف رطنادح هح رحه رر م مان هد وک بدرة هر رات هدنرخاوا

 ترصنو څن وک لوا تولوا لالّصو ضفر بادراتنادرکور ثعاب لاتقو

 یالآ حوادحاودمیا دحاو نیرکسع هارک هاشرکم دزور یدلوا تنس لها بیص

 یاصم فصزونه ی دلبار اهظا نسوزرآ ی او ارادو که ماکنهزاس مرکی ودنا

 شافهرقواشادرفسهسوک مور ضرا ناری مرمر زو تراش ا ینیدموا بترت

 هلن ناکه کل وا هلباران را شف اش ارراحندنرا هتشاک ی لال ج اعا نس دو

 هدورکمذو کل وام ارش هتعاصریشعتو ۽ دنعس لد رق هند الا ناخ یدریو

 هايس فص هرکصتدراز راک ثتیاطم تعاس جار بودند قعرعهار

 .دنح امز ا دربند مه لوایدلب ات سو نیرات کی تنوع کت فار جرس

 یهورکی کا ةعاسدعد بوشدربا هند الا ناخر ا ةة لاو د قر هلو اا فترد همو زر هم

 یم الخ ندن اور نر هر هنراناج ناب کسوا بلا هن الا هاش خد
 یرابرهسوهان قد ال ده دنا هليا یرا نوع یراکد دمیدر تب حر نا
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 ۲ نکا راصح لوخشم رادمات رادرس یدنا سلوا لو نررفیرالوئسم

 ہے هداز ٍندکب نواو لاتفو برح لاحر قوس هتسرزوآ هو ؟ یاضحزب

 تسمد هک نکباندنعالق لدرا بودی لاکنو یخ لاکنح راتفزکن رفاک

 هعوطعم ۱ ی یرهعاق مان هاهو ی اق ونو دارو نشود هات
 صالحاو ت دومع یاعداتامثا هلی الار اهرادرس ف هحوتعم عالق می افمو

 فط اوع فونص رهام یانو دنس هل ءا ةه یس هدي دنسب تام دخ × یدلنا

 رادشهرب وا رها ضو يس کر اکد یرکاهرزوای مع دتسا ادعامندنغیدلوا

 درر اصح شعور او و ایکو دی االبتسا دیط-»یلارق هعگ وویدادما هل ارکسع
 | متد مرام ر فطر ادرم«یدنلوا لس هباضحیوت تنامادب بوتلوادادرتسا
 یاش اب نسح یب امور نار مریم هما ایی دلو !هرزو لافتشاهریمعت فو ع رسا

 هرکسذدماکحا ما هم ماعا یدشلرا روم ام هليا یصالنخسا مربسیو هت الوپ
 هدف داوا لص او هنسدلاوح ن: دوب بولو الب ام هع وجر تع“ مرخوداش ماتعاریز و

 یداج قیدلبا دورو هرتا یزوربفر مهیا رهظو مخ*هدرماشاب نسح

 مزعهننا م هل انج هلیار اک شو دص دصق یر در طح ر ات یل اعراب ر م ڈ هرح الا

 هاك لوا م قران دلوا را تفر مرکه نیناس هنرداراکس ندنآبوروس نون امه

 یج هند آ ندهابس یاشساهدنراتمافا مایابولوا مقم هتفه رب یحاهدعدق |

 نکدادع اقتمهدمهمیدناوا لالهاو لتف هلی تساس اد یل افس مان نسح

 هنس الاو همنریملاعاهداهسلاراد اعا یطصمح ااناناواتوعد# هتاودرد

 بولوا انف هار نیش دوه ناطلسنادنخ ناره هر دام م ف یدل التعا]]
 یسکدراک یبا مور میقیدلوالاخ هن اغ اهنروتسم هدنسهبرت دج ناطلس

 لاو یصنم بو دیا هاحو نع ح هاکرد مزع هليا صاوخ نیمعت اش اندا صیزاع

 هاش ریکاناتسو دنمر وشک نا طاس مف یداروکا: ارس هاش نس کا ارت ەنسول

 ناراوپ دامن شب یدادولدع تلسمهرزوا یدادجاوانا هتدرط تدمر

 فاسحاو شز او فاقرع بابراو الص واعنالوا فن اطلس اکر د مزاع ندنارونو

 هرکص ندکدت المكت .تنلطلس سومانو ل توک مان بو دیاداشاد ها
 | لمهمودس اف یمهدشع هلی ایل امعتسا لبنو نوف او شر و+یلالصاءوسءانرق

 هنلطابیاوعدالتعا هتهرا یالاوهنراشاح مماشاح بواوا لت ی امدو

 جاردنسا مک «یدیاتعا حارخا ف دول دىدو وند دوم هر اد یا ی دصت

 :دولا نماد هد هرک اهرکص ندکحدتنا تنطاستسد توالت هنس یک ایللا
 رج روح

 لح



 اناتسرپش ندا ادارات وام ناما تکه داو شور هناملالح ۱

 4 لومناتسامرءندرب فرط الورعم ندنعددعتلایذق یدنلوالی وحش همدع ۱

 لذیو»* لابورب كير هداعر یاوه هغ دنازاور ندند سد یور عمم |

0°۰4 
 2 رک ۳ ۱۳157۳2۳ E FEET مور جوی

 توت مع “

 EM تو٠ وناوا دما اک E نادر هد يام ماع لب

 هشاع هغ اید ن یدل نا لاشنسارصم تدوکح رونهقاشادنسحن ناب

 مدنسهنرت دج ناطاس ی دا ردارب بو دا مارخ نت امد ازادناطلم

 ندمور ترادصامد2م هدر ول مه ماع مقیدلسا مارآوتح ارتساهداسوط-د

 فرطالوزهمیدنفایص شوقنانلوا مارک( لبا مارد لا دلت افت ہر کص
 ترم نانزهر یدک ینددلوار اوشهدنا ع نام بو دنا لوس منع ندرص
 بولوار اکماط هند امش هماع همنرزارحا رول نه یان الو م نیشاوار انف رک نکاح

 ل>یدلنالاصو شوغا لاد قاونر دور لاتا تار ل ناورادقن
 | تدناتسکنرف ناخ د نالوا نوصغلا بعدم نو حشو ذ ٹ دح ةر حش درت مر حو
 یداسفو هنتف ةر ات تو دارو شورش س ۳ االاعشا هد «هالس ار اید هن سولو #رو چاغ

 تژلوارومآمهلا هحوت ه-ورگناراددرار 5 مظعارژو یدلوداددزا هق دراو

 ۱ مرح فید :العو عوط نر هرو نم بوصو * مدة حصو هتعرع اکر
 یا هالا زره هداز هل اد مگ راددرادرس اش ابد هدازاش؛تانسا غ هنسل

 م اک دود لوا نیذلوا مارهل هاو هلبایرو نم یا ابا مانشاربخ تو دنا تا الام

 خته دوار یسرپ او هرس دق دراو هاون د تولوا تو عده هناتسارل هان ترازو
 بو دناهرصاسح فوغرتسااررکم زادرمسرخ الا عرق یالوا ناشفاوخ
 راک, هنسول و ین هملق ناد هب د هللا یار اد مسا شاب یاعصه قا شول یاریمزیه

 یاضتقمز یدلوارضمت دنکدنن دارغشدو لی ین راک اشار خت یتستکت

 كن :رف نابناول هد 4> و مد عالق بواکه ندادما هع 8 ندان ا مر هش د تریغ

 مز یک یی دلواهدفااو یدحا ماع ب اداتتا وک لخاد یس هغداتط

 بم ن دک زور هورکراد me هلع فطاوعو × ق5ا تس

 اىلارامدقەدنلرېش ج: :و غار نالوا یراتش یاو نرتساهسورگتارات تزلوا

 یابنطووت ء لز هعع: ندنارادرب نامرفهاوخاتو هاو ی را عو لدزاتولوا

 هدناد اوا هنسود نیفلوا نویزددنرارهق تسدهقرفیکما لواو+نوزفانددس

 ندنراهدازّلب راجو دامتناهف ضرع هنهاکرد قاف ناطاسقاشت الا

0 
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 لوو اغادج یر وک یاب هتواصاخ مف یداروک ازسهماقم لوااش اب ییامصم

 یداوااوزناو لزع مک میتماش ا.دو هج ز وکٹ ا اثریزو بولوا نیشنهقرز»
 ۱ كنا ر مهری احر همظف اح ہل ناب ر مے مر دع ن نخالفلنسرخ الا عر ق

 نولدر EEA رم ات دج یروکرزو 1۹۳ رک یایح لب دق
e رداقلاد دسم فارشالا ببقت والا ید اج ف یدلد!تعزعندایرد فرط 

 یدنا دزواب یسیصاح همطدطسف صاوخ بوددنآ مارخ هةدص دصتم یدنفآ

 ندو هلیادنمس تاع < هدر دیدیدجرادر مف یدلب ماقد اقن ند رش ماقم

reردت اوو ناوطخو هتش هلق رطدرب  

 ن نیطح نصح رخ الا عرف یدنلزا ریمعت یراهعلق نارتروخناحوراودفو

 کاکو دندرامن اج نالوانکم یی اکتب ولواروصنمرکشاروص نوغرتسا
 ریخآنوخآ تقوریحهدو عقب یروهظلماوغ ضب نک | شهلوا عورمش

 هرکصندقدنلوا ماکح او ربمهتهرزوا ماکتسا لاک هح وتغم عالق بونلوا
 دودو نارتقا دمس تکو که زخ الا یداتج ف یددلوا عوحرهدارخاد یاتشم
 | یزاوکرزبردب هلدایرادیدءدهاشءبولوادوهش حوا زاسهولاح فاخناعع

 داسف ااشاب یطصیقراص ماقم حاق ۱ قیدلوافامداشورورمسنء!اربرذ

 ی نشناحاشابناتنس قوص بون او اد اعا ند ارح ةةص ها داس

 لع نوح قو هوا شم تنم سر وما قمعیا شاب ڈر ادر م ناب عش ف یدلوا

 لاعور هحاکردلاخ سهالابس> بوداواتوءد او تاو درد لاحتسالا حانح

 یار ند دج نا طاسدمشو دعس هدازهش دمر بزع نیافناضمر قیدلدا

 ار اعتسهراد هح دنا لواح یدو ءوم لا بو دیا لوز لحرطح هنارغاسم هدوجوآ

 مان دنعسهرفو یلغواردنلق لاوشق یدلد ارارفهداسو مضر هداش کف یامند

 ایده یراب د عتزوس ناماس هربا بولواروهط شک هن بز یک شن هلعشرلمقش
 نیعاوایرابر مث نون امه عع“ لص اویرامح ایم ددلو ناریز ناحور اصونب دنا
 نیبّرت ترازو تعاد دادعتسا شود اش ا حوصتلصفتم ندنلابا بلح

 یاسندقنامالرت یدنفازواب ب ىقنم فى ررلو !نیمعذرادرمم هندرزوایل الحو ۱

 ئالو لوصو ده همترلوا یدنغا لعربما لوزعم ندرپ یکی بودا اق
 راومهانراوط | شد دلوا نک نط دڈنلابا نفخ یال نالوا یسیلاو هنسوب م
 مر ده یرلکو دتا مادقاهایسواناعرنیخاو ار اط ص او لمحت س اسان گن اهنخرا
 ل جل
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 [ زو هماراو فوت هد هد وکرب هدرهش جراح نوک ج اهر هخدنارفس باسا

 دسو راکشا یر دخ مسرراکهل هح # ساسع# هدع2لایذق یداوامار مطعا

 هضیف لا دیرارب هعن خدو یربربت زیکت | هنت لوا بودیار ادهنشرراوتسا
 بقاعت یمهشحوم رابشاکودتسا راص> قیضهرانذرک قاورودرادنفا

 هلا یرهکتردق لس نوا بودبا راذک هرادکسا هداز هلافح نیک
 امو عوراسب»ابرغوراسب نا واعواش اب یاب یحشوسماصو لب ادضتک
 یال وارومآههمگرغسهلبارکسعرمم تمذشیرام بادراو اعز یلوطاتا

 اشاندوادبولوا مالدا شک هبسهنورکناراید خدمعارزو : هللا ید
 اشا نانس قوص هنت ذخ یاهم مع اک ہل ساجر ر ادرممورب مای بصق دن را

 | یدنفا نط صم نما لار مالمالا مش ۱ «هنسا مر حرش رغ ف ید لب مایع |[
 هفن-ولافانر ملاع اشا هنر امام: بولو اعا قتم هليا هغو هک از وتلا ||

 | یدنقا ینامصم فاطاس ٌهحاوخم فیدلوادعا شتم یدئفا هلا عنص فا

 یصشع بولوا ماةم مات اشاندجاطفاح اشار لع یاتضر یفالخ لاقودب
 دوج +دزوک ی وا یزیشم هل ار هم نو تلا ل زودتر د ناعطلس هد اع یس هلواحم

 | یدنلوا جم ورترازکت یرابتع اراز اب هلی ا ترازو صاوخ نیمعنو+ 23 وزن هباشان
 | رادهنا فا مض مزع یدنفا احل ادع ہداز حا لص ةن من دمور تراد ص مف

 ردنلا ترا لاس ع رات × فا ل دنفاهدازیا هلو انا نج ۹ ف یدلن اےعنلا

 بامرجم رب عداسهداز هلاشح مک رابدر اد
 لدحر سوک برمط ندراذکسا

 لداذند دوجوۀرباد نیک نیراهنشاکللالج یی دلور انو لا رمیطبودن
 | لنصاو هنساقرسهد رود مر پشر اوا لر هدنا لب امهدامقنا اوتد دومع فرطنیکو

 | یربخ یبیدلواراتفرک هری ما د ناور دعا ةنالواهارک اشر وص: هدقدلوا
 | مدلول بک ی ام دقم دجنا شاق هرق لالچ ی دل ازارقییرکسعو راد ب

 هعدتمورفوم هژملابار دلح بودا عانا« راد رس لمعان او عا درا ندد لع

 ملقا یرطراد ممه دق دلوارارفو لر طحد | هلن داهطاراد رفض قیدلژارکشا |

 هدرنایوربف ر کس هادم اک:هلوا قاایلس رهه بودنالعو 23 وط ك رک همدع

 یلانادادما لوالاممر ق یالوالسمهنهاتخسا تسداشا د۶ الال ناناوب
 | عاشمانالوبف نکل »بو دیاهار مزعهاوخ انة اوخ اشاد مساق نانا اە سون ۱

 | مافمم اتل دنه اش ابطفاح نیخغاوا عاجسا کو دنا درکهزرههدنفا ر طا هسوژپ هرزوا |
 ۱ یوا بولوا ماسفتنا ریشعش یشهنعطیسهنریاوا مادةداتف اذلانقلوا
 fare SGT اف
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 | فّرشم هل ایراصتا ںوا یا ترضحرا دم ترعخمرا ل ترابز هرز وا فل

 لخاد هرهش ندنس هوم هنزداء از ندنراهدر روسراکنرزریشع+دیاقت بولوا

 1 نرادا وم تنح دادح ادا مم هم اهو کش و تکو شلاکر هورکاهوزکهنکوکو

 | تنس# تن اعر» نامعشرغقراد دلوا لص اومنازفارورم«یارمس لر دیا ترابز
 زنم قاین زامانف هات سامان |مالسااهملع نوع | لیلخ ترم
 ند هنس شد نوا تو ناو اال حا هنا 8 کساناطاس هشص یم دلاو د ناطاس +

 رادناناترءراذک هدوېس هدماقلوا هلال روانو تنحرازهنامزهدابز
 اغ - وتم ندانف ةر طخ اش اتد حارحو اشار لل خ ن دارزو # دع اقنم م ف یدلوا

 هتسالب افت ځکه دابزند ةتسر هلا یتتسوروح # یک * م راد داوا اش نام

 نکر مان الاد اتساویداتسانالوا لاو تنحو مغو هودنایسیلحو تولو التبم
 .ندناهم درب سیرت رطح یدنفا هللا عنصمالسالا خش مالعالاءاملع)ا
 هن ار تنم: دید هج ارم. نو رزه یک باتل اع باتفآندیارا دد ضرع

 نوباصه ةمانشزاون الجاع ندهبلع تنطاس فرطبو دی ارورسروت ضد
 | هخا یر کز و یدنیوب نر رمش هد ددو م اتا بیمطت مما یا ف اطا تنطاوعو |
 | سوركتاتخرىنةمھمر شا وح م قیدنلوا مارک هلی نومعتدع ان هو

 یدنا شاوا انور نداقشنامسرک ید س اسان س اع بولو مان اظتنازونه |

 ل اغ نادویق بو داداش هک هاتس قوسهنفرط سورکنا مظعاریزو
 فرش ناعذالا تم نامرفهدنماب لع .العو غوط یر هندناج مترو ےک
 م اة هماعاو لر ادن ید اعممرنار هط ةط رةش ئراد دلو اروم أم یر ره نهاوئرودص

 دودبو یافصلاةضور ه د) ال لوال الط ادد با# هاب + ناضهزقراب دنا

 4  یروضرءداسوهدابز نادنارب تولخ راک هلن ائر دون هضراع هدف اطلس دونم

 تش لات اشا لباد بولو لاو نزح یال یالتمم ماع یتاخ هل ۱ یربلو اهدانرمم

 لن راک د تد اجر هع اسلاءرب ےالع ند ملا هاگتیسد تفار هاکرد هل اہ اکے دابرفو
 جا سو لصاو تفاعز اس افش ترش ند هغ ةن اخور اد بو دیارومط یر ا

 قداس مام اف ٭ لاوشق یدلوا لصاح نص لاک هننراجارتما تفاظل

 تم وک اشا هارت حالا نو ئاوا تن اها هليا یییجوت یل ادا دخب هب اشا مساق
 عكا یز خمر زون داش ات دجسا تفاح م ق ید نلوا ما هلبمارهالاتاذرمصم

 |هنسوت تلاتانرعادس ( ِ ااغ ایاز ماتم هلدم وات یرراداره سه اغوا

 ۱ وی تاب هه نیم یوم دام لک ید اوج ربا
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 :اشابیهاربا « اشانانشهداز لافج »اش یهاربا ۰ اشانلاشم
 | "هنشقلزع هنن ق لرع ۱ دفن لو ة: ق تا

 ۱۴ ظا i ا
 لزع اشابنس> یھ و اش ات مه اربا# اش اب دج حارح % اشاد نسح مداخ,

 هدسق لمفو واو هنس ف لزع هنس ف لو لزع 1

 . هه 9 شاپ یعزواب

 یدنفا ءطصمنما.1اونا ¥ يردنفا هللا عنص 4 یدنفاد# هدازهحا 4

 کودتن | پاجعتاانادمرو حسن و مزون یاع ماه اهزژراع دق د اتعد هرس ۱

N 
۳ 

 ۱ ماظعیارزو ۱

 ٠ اشاندعالال ۹ -اتشاننانس و ار اداهرف 5 4 اشابنانس و

 ساف تام هنسق لزع مهنس قلم هنس ق لزع

 ۷ 1 ٤ ؟ ۱

 ۱ مالدسا مرام و ۱

 لزع یدنف |هللا حنص * یدنفانیدلادمس هحاوش ٭ یدنفا دگ:داز ناتسد

 هنس هذي ق تام من ی باط
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 هنس ق لّرع هنسق لزء

 ی ۰ ۱

 فاع دا دمعتداوح لمصفت

 فر مورخ تو یرادیاانر سا عمرم دم نایت ادا

 تق فرشلا حر نفاخ دجا لامقا ناشر دشروخ رک دزور قحلوا

 | قتنذخنوبامه سولح هشت نوزفازو رتاود ناکر اب ولو اعل اطهدئاطاس

 لے دنا فاو ء ینا ماعب>ررهش نمرشع نمائلا موملاقرلد دنباادا

 هلاضج نادویةر کمد زور یک یسواج عر ات «یالوارارةءهدن داعی تاق
 اشابنا تسهدایرد بل بولوپ لوصو هلو ہناتسا هلن انونامه یا و ط هداز

 اشاپ ىلع مظعاربزو هدسب هان موب یدلب الاعور هل اوقاو درب رم ام دنکشوک
 | | ف ونص نوک وا نامه طوبا لی۔37 .یطانم تلودطاسب همشاح هليا لیت بل

 | یطالب نخ باددل مس بمرم اع نازخ ماد سنین تم یک ا
۳ ۱۵ 
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 سولوا لان هنداوفدا مو لصاح لا عارف ندر, اس هرزوا یسهدع اه مه دقت
 الب هک ات یدرووجو ت سج تص خر وساوس ه هعماس س واج هن اش تص رذ

 عاطغ امج نامرف هلا یارب ا یرکسع یلانالناشاب یلءزیربت لاو بجوم
 أ یکاح ساماستدداهن تقادص ارکان الر ان اج ندرک ُةدالق عابتا هب ف اطلس
 یرومشحبس لصاو یرناتعجربح یتیدلوا یلاخیربت بواوامزاع هسنرزوا
 هر اخت رنک فاعایرذاتخش توت ثدرباهنیربت هدنوک یدندنامغصایداوا

 ۱ ریشم سایر ؟یعورسابفار هدوتس یاشابندناعوحر ندنانلبف دن

 ناوع رم وش ورب : باعتا ی همانا عفطع * در × یف یدل ادنسهرروخ

 رم خد هلی اناما دوت هرکص ند هرصاح یازوقط و دناریعتست هضمق ل خاد
 هاک انضر ءو تلعرر مط ید ناطاس دوم وه اشد اب ین یدلد ات امرفو مکح

 یدربا هم اغا فاح ماکنهبش نوک یخ در د بولو ار اتفرکهنس هپ توم ض سم

 یل اورد عید ا هنسادرفلا بجر نهرمنء عناسلاموملایف

 ر٤ تدم تنطلستدم  قسولح ىف الو
 ۳ ٥ 4هس 4ذس و

€ AYE 
 نیش عماج هدلومناتسا بودیاد جان فر 2 هسر دهرب هدهرونمهش دم

 رو دص یراملاعنامرف هنس اند هسر دمر مات همنافاح ممالادوجومهدننرةاف و

 دا زن لاو ردن ۱

 ۳1 سندالو سدافو الو شساافو ۳ ا شادالو

 هج جن اد هو هاش هت هش م هنس 4س

1A A۸ 1°11 ۱۰۰ ۵ ۰ ۹ 
 تو یار دی الو مم اطلس

 ما هدناسا

 * تامیدنفایرزع # تام یدنفار دمح * تامیدنخارفعح
 هنسق : !in هس

Af59۰ 1  

 شمع د مان یدتفا لاو یر دم هم اغاض» رکص ند هو - سم یدنفآ یش
 هترخآ لاع نکن |لامقاو تاود ةدزمدصر مهداسینغم بولو اے رک دازہش ملت

 یداجق یدلو لوصو لوم ام لوصح ماس هرکص ندنوکیکمابودیا لاقتنا

 یداتسا قح تد اعزیراذمطح هاوساد مراکم هاشدانا .۰۳هنسا و الا

 زازعا لبا یت ایم یراکدت ازارحایرااغوا هجاوخر اس هن قدالوابوروس |
 | ردرلشهروس

 یارزو

e = نوح 
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 از الاترازو تعاح هدناوت ادملد ناو د هنا دو دن ارزو ر زو « ضرع #رخ الا
 ۱ ۰ 6 ۰ ا

 هب وا هدم تطاس هندرخ یا یار ین یاست اخ نی هاو ارزو وتم

 حدر شی دنلوا عارتنا ندنتسدتاودو نیدناخ لوا ترازورهم بولوا

 هدنرب امه ناوی د # یرح × ی دلو !ماتم ااش ا د حاج نولوایوةوم

 مادقا ماع هتفهر و دزرهدنااحر نارو اقداهرازو ماشم اشأت نسخ هتىلا ۱

 یداجقیدلم ااضتقا مادعایاشاب نالواهنتف لر عاغوغوروش ی :رلکد تا

 لدا قلو ا نی عت ص اخ هراو دنک تماعز ها لس شل اندبربغو ناد ناةلق

 یدلوا رودهم نداش اب ح ونرادرمم مف یالوا صاصتخا فرش ره طم

 "ندنشود یرکسعزم تحاخ نکس ار ؤط تتسوح هندام هدنمذخ

 ۱ ماقم* عاو* یدناوا سالا هبا شا حوصت یسشکیرلکت با-و سارتفا

 نعماوا قردق هتمذخءادا بزلوا لماعاشان د حا اح یمانع ترادص

 التعا هنس همر ترازو زونهندن دنسم یمااعایرح 4 ال ءاح- بصخم لوا

 ندعاطاس یرط اشاب یلعزو اب رص م × فاح ٭ م ق ی دناوالسجت اشان سا ن دیا

 ۱ هل اهن رخ یکی ا تو دبا باتم ب ایک گرد ندرمصم ءارما الاشما هتوعد

 نالوا فاح زرح نداشابنسح یعدع یدیا شع.اباتش هنامتلودرد
 تونلوا عاديا هدمناطاس خر مالابسح یماوا عارتنا یایاسرهم

 یللغ:ن دنمضح نابرقم ترازو ره۰ نغلو | عاتسا یلوصو برق لا اب ىلع

 ۍداج فی الرو لاسراهریظن فص آرزو لوا هم ااغ هللا دع ناناوت رسو زاد

 نارا ارک نمرود وجو هبو نکا ن UEDA هاش رخ الا

 تسود نانعثد لوا نس هنس هح اسو لاله او لتق یرلش امل رد هجو ف شالة دد

 هلال و هلمح هن :وکرازه ی هملع تنطاس ف رطب و ديالا ندنس هشد دن | تریس

 هدننامز هدشادشروک هرکصن دکدتسا لا عارف لمصحتت دمناح لراو لا4ا

 بودا ماه اهند دقن لذ هعارتنا ندنرا لغت تس د کلام نشودهب هماغتم یدانا

 | فاش یدریو هاشناتسرول اح نالواهرزوا ماتاهنانافعناشا تلود ناتسا
 يدلایاخ تسدهدناشت یوا هاش لوق ی دهسهدناو قاثیرب یاردص ةراوا

 .یداناةداز عم فاسارخرتعهر وک نش ودهنسالبتس اه ناکیزواناخ هد عب

 اتنکم اتقةح اماور (مطایرارقهدم دو .ع ماقمارهاظبو دیا عارتنان دید ا

 یدلبا لارا هلال تاودرد یفهحوتفم عالق مینافمنوص ار امشایرادنتاو
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 ع دا ده اد

 سعخهداز هل اءاطع هاو دعاشنم ند لوطا ناب ترادص# لاو را

 نکداهززوازارق هدرادکسا نوح ارغس تامههدادعا بوئاوا همحوتدا دغ
 تماننع تداهش تعاش بوئاوارایضحل نوید هل یان قفلوا صاوخ نیمعت

 زوئه هداون:اتسا بول وال و وهم ند هطق اع# ے۰ دعقلا یدقیدناوا

 هنوط نوح | قاوارودندهاکرد تعذخ اش ابر ضخ نر دغ | تحارتس سا
 تمالسیردارب هلا ناخ یارک ی زام « م ف یداو ارو ام روس هظف اح یر ماا
 هند رند یارک نیهاشو یارک د ج یرالغوایارکتداعسیراهدازردارب :ویارک
 اناودپرو دندنتمذخ بوشود تدور ام دقم ہل س رطاخ سر تابحوم ضد

 تیعجبنکیآ راشاوارومعم لال مزاد نارو هلی یل الج یابتشا بوک هب لوط
 ههاکتسد محارم هکر د قخاوا بارطض ارپ یک باجس تارطق سنا نیط اہش

 + دصرت هه ها یذقراد دلوا هناه اش یاطلار هظ»بو دنا باتش هن اهاوخر ذع

 نالوا لالحو هاحریشطا حاصرش ادرومطر طتنمو لاف او ت هر اتسعولط ۱

 مود سه ۲ ۰ قیدلو |نوف دمهدنهرح ین رش عهاج هدازهشف اطلس دالرارکا

 تولوارادس ندمدعهنس هد هنسول یطصم ناطاسیر دار نون ال رود نم

 یکعاسردراشمر وک نزول تحار باوخ ماع اخه دنتطلسنامز هعفد یکی |

 سیب جسم هل. الا منع ارزو نی ذلو | ترازو تعاخ هتسباشیدادعتسا تما اان نسح

 رادرسهنزژروا یلدا بودی العا تازودتسماشافنالواسب یک راک ۱

 تابه اش اب ند یحقنرط می داواذل رم فوسکة در یراوشمیدنفانی دل

 طظفاح نالوا یو طاناطفاحاق اس ۲ هم مر ق یدلوادزمان هلن نوزبر ط

 ضرع ل هرکصندکد ت االس ادیهلاطا ههمهانوک لاعفدنلالح ام دقماشاب

 هرکصندداوانیناوهاشرح نیشامه نوکزکس نواهدملق یدب یسمودنک

 نالواهدحا اعم بولوت اهرندالم دنب هژبرلاحرو تعاهش مرتع مرح ناباعا

 مج تسر دانرطس نسح یلد# یالح» رعص ف یدنلوا الحا هنکلتفح

 نیمح ههاکتسد محارم اکر د هندبر قلو ااطعوو فعلت بورضم یمانشو

 بولوازاز عا یرفدلتلانا هنسول ندنفرطز ون هدنناطلسنیغاواز ابن یاسرف

 ۱ اشابنس> * یک هک لوالا عدرفیدل اراک هب هب يلد :|مور ندنرب راهه و

 مس د قند دو ابن ىر کما

 ی

 ۱ تولواهنن اطلس هندرخ لخادیدوحومبودناتکرخ دا ا مونا و
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 شلواتساس غمت مکح درب ورفرمماشاب نسح یعغترط عیارریزو تنطلس |
 هتسسک ت عج تام نیک !تعافش ربع لا یبرقت قلوااغاامدقم ن کیا

 نمارادرس ندادعارکمم ف ی دلوا ماصفنانیرق لا و لق هتشررمسوا# مان

 تصخر رودص فبودنانمعت هب هظف اع اشا دارعیلدرزونغمالوا

 ماتم م اک یوصو برف ناسعشق یدل ا نیکی تلف اشنهش هاکرد مزعر ایکس
 هدنروهاروصتم دلح رسو ی رد دی ۶ رس لر زو قحاوایع وعد لئاش ار دو#

 بلاس یالساتکوشو بلاغ هرزوآ نیمو برخ نر د یاد عا هلدنشیریصةت
 هزادنارمس حت لع ؛یازجر داوا باتشتان روکنا خت بارا هلکه جن بولوا

 نیلضاف نیردص قیاطم هنساعدمزبد ردشلریو تضخر اعرمثهفهاواهلاوح |

 یوتف تروص لساضها یدنفا ییطصم نهاملاو اویدنفا لا دمع هداز ځا ۱

 یهابس یامقشا هلیالذب نوتلا كسزوتوا هدمادقاهبارحا یمکحویوزارب |
 رادرسیدلواربد داسف شناور رجوم هد دراو هنتف یابرد بو دیاز امد هو دنک ۱

 یس هم اطیرخ بونا نایهنسو اهاغا یتعلوا لصاو هلومءناتسا یار اغاد
 راضح اف العو ارزو ل ادع امندم ام اتو مالسالا ميشنیکع ۱ هلاما هنفرط
 هللا عنص بو دیارادصا هنماقم هض السا نخشه یدنفا ییطصمهدسلجم لواو

 یدلوانیمماراشاد جو اف هناتفار مادعایاشاددوجخو هب الحاهسو در ی یدنفا

 لوا »را دلوا نیما ی اعتهنومت ندنیمآرزوریزورکم بو دیا افت ځد یدک ا |[

 بح اص بوللوا عاتسا ی اتج او برات له اس ی امة شا هدننادنمتآهداننا |
 ن روع ایراکدتنا رارصا هرز EN هدقدنلوابآ طرامشاد هنر مس هماک

 موده با یهودناهورکی مو یرع" باسوزارباغاد اهرفیماغیرعکت
 یاب بوم شم فی هنتفر او ناشیرپ نرلتج بو دیا

 روضح بوناواذخا ناوضرزوک هیدو دوز وکو او نام۶ زار و نداسقشا
 یاح رج بت اکرلب او توکترس همدع هاچ یار کو کشی غوش هدنوبا مه

 بو دیاراومااراد مزعهدنلا ی ادخ هنوا لزنم یک اوراذکهر ادکساهعب واس |شعذ

 ناح لهنهمعط ید ەق نیسحداسن و هنتف بام ریسه هر اور حا ر

 توادع سن آهدننام لوق یکی لو ناضمر ف یدلوا ناش توخ یت ناشس

 هاب یتمایلوا ماصنا لب اف ماصح نیت الم = ماوعاورو مش هجا تورا نازورف

 نوخ نالواناورههاس لاو »نا اناغر)هلک لس هحن ندهاب.و یرجکد
 یوطاناهرکص نداشاطفاحر دشاوا ناشخدب ناکرادوغ اع نص قحان | |

 سس

 م ۱
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 "تىدا ندراوشمطیمح وه مدد کود ادنی سب همصاع سنآفد ولو

 عورش هنصالتخسا هتشوو عوجر هرورضلاب نکسع ارادرم هعماس شرد

 ناکماهمارآو فدوه االغو طن یالتساء :رکصادهرصاح تدمرب یدادا
 ۱ هاکتو لاسراهئدادما ندو یاشاب دال ال یلدا مور ناربمریمب واوا

 هت شک لو الا ی ذاب ف ید ادال ات سا م ال لاما هباتشم یر ط لر دنا تمم
 یرا کاخ رافک ندیامر اع نخ دوبراطماتر کور ارج ر ک ع تدالج یلاعت

 هنرارادم تنکتراددو نارر بوش آو نج تالاو بوطزکا بودارارد
 هل انف سنآیدوجو نموخ كلآم نازم مخ لار الا یذ اجب فرا دلوا نایک
 هلیمانحراح * مفر)یدلوانامرف طم ناکا یسااعر قالفا بولوا واب

 یدادآو هقدنز لاج را درع یراص بل لادن نالوا یر دم اذکار

 هدر روک » م ی یداوا نااشفن وحر ش٤“ ناکوح ی نک یلودف هاکب رولواتد ۳

 بجر قیدلو | البدن دی الیممد لی دب یعتءاس بولا ماقم ان اشا.دو

 | ماش بواوادع اقتم ند اوتذ تم ذخ ی دنفا دج هداز هح اوشهرکص نوکر یا
 هدن اوونامدقم » مق یدلوادع اصتم یدنخا هللا عنص ابن اه هبال سا تحسم

 یریب دن همهاو تامدشدنیفلوا ےقع فرو مس یرکف بواوارو مام هل ایقش

 ندیاالبتسا دیطس هتکا# تهجراچهاسنالوضغلاوت ی دنا شمالوار زر هت

 هتملارلزع | امنا هتنطلسرب ممد اد ضرخا تاودیالکو ینلاوحا یلالحا

 مادداو دردررتم سه ا ضرعهرافو نودرکرابرپ “ تادلایصوصخو

 فانجالعم بابیهاج مجهاشداب هاوخانءا وخ نیک !ماتهرزوا مادقا
 رلددا یف لوا هدالگوارزو ععخرلد دنا ناکم داد یا رارب رم هدزه کشد

 رود افغا تنطا رار ءا نامر عو لامها: اودیالکو هم اشلاب

 ثعاب هرارباسو راکر د لامعایازح لب :رب ره بولوایلال 7خ ابوسك: یلوطانا

 كناواشابورمس> دیا دم صرع قامت انایزمهول دردم هم قلوار امتعا

 ةتنطاس سومان لته بو دناراکر هی یلام حمط یر کنان ريح هخه دب لاما

 اعاناعع یماعاهداعساارادو ار یاغاوخ 5 او ای راو دلو بوس

 ماقم ع اف نالو اسو ع هد هلة ی دی ی دلوا لاله لاخ ءدام نور هد ن اطار وضح

 قطان هہنطاسرب هرم یاب تهدام رههدنرا دصنامزا اب اج یعفعاسقداس

 | روماراددسم بودیا تمد ءار اهلی ازار ا یرل ےل 2 ا هفىرش طوطخ

  OLاد ست .

 تطأ

 ۱ هد اع عف داش ادور مخ مداخ ند. وط لا دا اش ےلوا مزعاشاب نسح
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 نوعرتسا نددارغلن اشا نس> ی رخالا حرش یدلبا نانع فطع

 یحددارغلد فوتسا هدر طءاشا ںولوا تعرع ہار ورد وزر یصالتخسا

 وا دقد دعاع نوا لص او یر ا تشب >وربخ ید دا وارانفک ی السساهحبر اتفرک

 تمهند دقن لذن هصالخسارارکت نده الضور فک بابرا ی هل اص لو اهرزو امها
 ندنغ داوا لو صح یا طقرکم واج دممادهاش هلدااضق رک بودیااضتقاقغوا

 یزاع نیعتمهحا تدهایو ایهاو نيدو نارد ریه هدنکنجرولاطادعام

5» 

 یدنلوا تمحایح هدارغاد رفظ ناس دی بولوا تداهش دېش ماکنیریش
 ههاقم لوا اشاد ز ۰ نیو یهعاتتوتلوا عفراشاب لاح ماقما اف ناہ ەش ف

 ىداوهارەتشک < ہدنراغاط لمناحیآ قلا یعزاهرذلارش ف یدناوابصذ

 نشاحنسح یدی ر ھک دنردارب و نیس تاکر د مزار کصندق دارا یانک

 یو «هرو عطهدنوک نیک هل ااسقس ڈا نالوا مه هنو دنک هداقشهار بولوا
 نسحراد رم ەدىقلایدف یدل اروضحو مارآ ف یبعرءازةف هل اتراعو

 لنت یهاک دکرعم حساریارضمهرکسءرسو نلنحهدنرق تاعوت هلیاشاب
 یدقیدلاراشتارارق هدنسهعاق تادوت زور شل ابراذم ایا ساب بو ددا

 تافرخ نه کو دنیا هع هد تاج هصوراشاح ىح یلم 2 باسا لج ها

 فونص ناکندنفرطر ایدز ادرس هدل الخ لوا بولوا نام زود بصز

 رو عقد یو دغرکشاروص# تاعوت علق دشودهراملال-تسد جد یلاوما

 تژلوارودندنراع لزنءرمم رومعدرمش لوا هل !نازوس ښت [نالانوامغیو
 هاک هند باا هدندرا هک کودتا ارتست هدراصحراو درسر ادرس نوکر

 لره ماد هندور غ رم یس هناد كنغر ندهار ؟یودع فرطهاک انن کردیا

 ارکترادرس هدراب لوا ( هنسا مر عف یدلوا صالخ ندابنددبق تولوا
 نیصح نصح لوا یلاعتهنو») بو دیا هرصاح نوک ییلازوتوایدارغل: قونسا
 عدد ق ی الوا قنوررب هليا : یه نیدراناهرابرک, دوى هر هسو رخ بالاسم

 یارادنهماشاب شو ایس لل صنم ندنرازو تر ادص یالاوپ بصنم» لو الا
 کود اراض-اوانب هدنراصتا بوبا یار ادم تجرزارح تولوا اش تلم ن اوا

 هدکو دناک ب هن دول ×رخالا مسر ف یدلزانارُ هع نا اود ناجم دما اع همق

 ارظنم هدوء راد ورم احر ذاکر دق لس ناسکس هدن | هو دو نوعرتسا

 روابرکسعرمس هئا تدق رخ لزا هل ااقلاراوکد ما شوخ نک اررقم یکودنا
 7 دزد هرس دنک ی هتشب رفاکهرکص نددوع هل دصق تراغ یلدر اراد بوم

9 
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 رارق هج> برضهرازاکن حر نیوشا ناطلسمق یدنلواعفر یامارج بو دبا ۱

 زرح هلا یپیحون دک هره اقر صه هنر اشار ضخ بولو اهن اطلس هیلع

1 

۳1 

 تااکودنسم سلاح اشاندجا ظفاح نشون تراس ناکم نیم
 | لوزعم اشاندجا فاح هدنوک ین واندبصن ماا لاوشق یداوا مظعار دص

 ر دص م ف یدلو ا مرتع هلی ایم اتم اف تعلح اشابنسحیجسع عنادریو بولوا

 ناجر تجرهفاضااراد ناممم یدنفا دچا النملزئتم ندمور ترادص

 افتح اورتست هشح اف مان ٹث اما ما لیا ف اطلس هسنت ةن ےہ ٭ م ف ٭ یدلوا

 هک دیا شلواراود تلفر داج تریغهد دارغا لد اقمر ادرس قاطو امد یکو دنا
 هدازهشو × لاصباهلوسناتسا نم بودیا لعو غوط یر ت هم دع ےلقا بتاج

 مام عاق هدەقلایذف یدنلةلالل اود دزنا تجر ةعردو هدنمرح ییماح

 هليا ین امن تمدخوزارح | نیراهمتر ی ر کسعرسو یهطع تزازواشابنسح یم

 ناطاس هشواع نالوا یسهکورتم اش اب ےھارہا بو دم زارع! یاشاب لیلخ ابنا
 فطاوعرهاتم اعا لعزوایرادملس | ۰۱ ۰ هنسلم رخ قیالو اید نماند

 یودعرءرفس نامز هلی ااتش لراج بر الا ۱۰۱. نسح یدلواهره اطتابانع

 یدمنا هللا نص هماعننالوا بودن هارمرع هه[ هفرد هاوحانما ین

 هحاوح لوزعمندمور تراذص هلی هننر لواو هرو د ن داوتفدنسم نرل انج

| 

 ذکر عمهلدا لاعف دن نلالج هدنسارک ناتسلاوراد ساشا, نسحهداز اش اب دمع

 هاکهاد هلیر وشم ینا کس مروج ییز ا هرقر هص ق یدلد ارور نهی یدنناهداز

 ف ابصع هل دنانارسخ یاضتقار د تنمطیاضتقمرب ن 1 ساو اهر نداهر

 نالوارح هلی اریصقتو لامهاد انسا بود ایت قامضطوتع شاور جو مرارکت ا
 فاشاد مهاربا یجاح نالوارف و »هی ایرادرمم بصنم هر هدازاش اد ناس

 لوزعم نددادغد نیک لو ذخع هليا نیکورهق تشرد تشم هدنکوا هب رص ق

 لاله لاخ ةداتفا یشردق لم یر کد ندر ۂوروش بابرا بولو ازادوریک ی ارا

 ناذع فطع هندناخ لیناح امزهنم هک د نالوایژرکسعمم هرکصندقدلوا

asa Od r 

 | | لوا نونلوا: تافوافرص هت امهم كرادب هنسولر دشمرباهناباد یکریهکدب

 | کو دت اط سوه دما قوا تکرح هلی ا هش اک ان لمحت تامس اوهتسار |هابسهدراوب
اللا شرب ذی تیاصاریب دن هنحاتنا ههوم تامدقم

 رب دیدسدسیالس

 طظفاح تااتریزو لوالا عسر قيدلد |ناما فک هنناح یی هه اش لاج شو

 هندناج همه اتو کن انک رک بولوا رومأم هلسهظفاحم یلوطاناتب الواش اب

 یذطع
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 راچان یدرابراهخ نیکع ارارفهار لنهآ بولوا تسکشیرا:دالجتب
 والا یذاج قیدنلوادوع هدارغلد هليا لومأم لوصح بولو ار اهئز بلاط ۱

 مالسارکسع ماوعاوروهش هعارد خفر ات »رادرمع یدلآنسهعاقهزناغ
 تسدهیانکرمشملب داع نم د نش د هد صوخ سور کن او سور تاله دحر

 هرزوا داسف ینا اف یلاخ للوطانا رایدنده امسوا يم !بولو ا ناد کو

 باسن بودیاژاردیدمت تسدهیااعر نماد هد هثوکر دارن دیره نالوا
 رطاخ نما مهر دو ناشیرب اسآن ادو هم یوربنع یوسنکارقف لاوحاماظتنا
 هثلابا ضعدو شاحر مهم روش کاش اسند هل جج یدیا شاوامدع هارربس ی

 هب لدا مور نر کسع یل اوطاناهدنلالخ هتشذکل اس اشابنیسح نالوا فرمصتم

 هع :روخ تفهند ابقشا هتناب بولازلرما هنمان لا فا شوتغتو مز وس

 بولوت دادتشاانافانآی دادس وروجزوس نام اسان هح هليا یاوا مجراکمان
 بر اتوتو اوس اوج تل ذکی دلداهاسیهامة ٌهرهحهآدود

 تدساح مکه بودیازاغهداسف یکتا حد یسیشا اب نا ترت ,بقل ی ابهرف

 نلوضم لکه تارا اد کرسی ءقیشکا

 ترشا مج-لصاو مالماتر ابخاو *یداوازا دنا ب عر هن هوا فاکس ىلوطانا

 تاتتع نونلوا نیعت رکسعرس اشاندجهداز اشاب ناس قحلوافاطاس
 قیسهعلخاهر ها قد رطرم ور ارف امزهن مرا ]الج یدلوا عة او نیفص لب ات هد ندر ۱

 ماا ییز ا هرقهرکص ن دتسیضتو هرص اع مانا هن بو دنارا دتقا هضم لخاد

 هزادرمماحورح یاشابنیسح هن ساجر یتلواادف هبو دنک نی فلوارادربخ ندراک
 ړل هرهکد ب لو اره دناطاسر هقد ال حه دق دلو لوصو هلو ہن اتسا بو دنا میلس

 هل ادم مرا مرح لوا بولو ا مر هب ف اطلس یارممبجر ق ید اض رع نی رارته
 یراغارک هدو نالوا هطساو هو شر لام لاص زان دنف در ط لاماو همم اتارا

 لاله نارهز عز ک دنر یت ر نم رح هایس هتد اطهدند ارس اشا ل لخ ماقم اف

 هرکص ندفدلوا تاذم لاحهداتفا هدننا دم آر انوک هعن ىم هفمج بو دنا

 رله د مزع ییغوار هما هو ځه لوا ناضهر ق یدلوا تانک هنبزردژا یادغ

 ناجناسرکص لخت هلیاناءاقوط لو مق یرب بو دیا نابن ةر ةح نیکنا لوه |
 صااخ ادعامندر اةعورهاوح ںولواط وضم ن دریم یرط ف افا یداىا

 لملخ مام اق هدنسهدام یراازکی دل ازو ات کو یزو شد ینعق رات متم
 هداوزناو لزنع مک نخل وات هلیاضا رتعا م دع هزار شام دو ضامن خج اشاب

 رویه دنا مت
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 هاج لوا ن دلو ا ننکعند- کردیا هدشنارخ نادرکح یرواط نکریذم |
 رارفهدنربزاثارارحرکسعورارف هنو رظ نو غرتس اراک اغرا فک ودنارافلنا

 لت اخ بولو الصاو هم دون اب ےھاربا سورکنارادممزخ الا عر ف ی دلوا

 1 نما یراکد تدا دةع هل دما نب ہلا تاذ حالضانفرطها یسرا درس « ی دلدا

 1 رکدعرادةمر و ی ارم رب هنسول بوو الو مام لو صح مچا دن شو تفک

 يس هعا کوکربنالوا لاح دن لاحم ره ڈرا هتخو ساشا دوج و ۰ ۰٩ هن سل

 تدار حمقرت رادر«ییهاوار اهزارکشل مود سرهدزهرا داب مف یدآاوا

 | دلمه لاتفو بړ  لاجر نانلوالاسراندس رپ وکلسوا بوذا تغزع |

 ۱ رکسم نولو الاثم لاله لاعن:دوسرف دەر اويو اراك رايد هاملاتسرارانات

 | عر اک رو ھات مساق ناول لج م فى دلوا لام الام هبا لامر سا ار فط |

 ۱ هروعه دحز نغلو | یطت:هرفسم ا بولوا یضاقم ین واریخ اب هر الالام

 ۱ یساغایرعکیو هع رة ناو هدارغلبرا درم .هرک هذ دکد لرو ماظن نسح هترومآ

 1 لارق هدماب کود ار ارق لحرطح هددار خلدرادرتسمشراد دد | هج وت هب هن اتسآ

 ؟ ردق لس یکی ان الوا یط ةن ته معلق مان تابه دن دحرم هندی هل اهقمظو نددفر ط
 | تغاطا منار م مرم تط اتر اش اب شیورد قاره هزسود یا وج نلنح برف
 || ههایسرتفد یراعما بودیا مماستبیلاعهاکردمادخ ی هماقر م دقت داہقتاو

 | ندمورترادص بحرق یدناواد میر هراوا لدځرم هللا یدرطوو دق

 [٩ تودنا اش تالمهاکتهزن مزع مو رم یدنفاقا مورءارعشلاناطلس دعاة

 1 ناضمرق یدلوا تارتریز نوف ده تاناترهوح لواهدنحراخ یون اق هنر دا

 || ناتسجرککاسرد ]اترا لاسز دات هدزکس لہ هبامقع یدنک یدنفاقا

 | تاودو نید ید اعا بولوا نابسع نز تون انطابو نامرف عبطماره اظ نوچ
 || یراکمانلوا اشایرفهح یظناحرربت نیفلواهرزوا تغلاوداح ان اهن

 || تودبا دنجراناطلس هاکردهفحتژدئوس تفهدنکر اتفرک لاق تمل |
 [ا لوالا رفا یدلوا سزنمهلمالسا فرش ةدمدهب سواد ةى

 ۱ نسح یم سداخرزو م ف یدلب الامور هلا 5او د. اکر د تو دیاا:اددح

 / هریک اناذع ه:دداح هزي او هرکص ندق دلو اهراددقا هض.ق یر اهل مان هچون ول

 0 کم فو ر امور اک لط طرف ءا س هنادآ یه دخ سرت تولوا تھر اسم

 A هدهد ات موبیداوارادوریک زورفا شتآ هلیرو اطرفاکن وکزکم
rs 19 DRESSES GSS GETS SEEKERS 

 تا
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 !هدازدومسااوبا لصنم ندمرر ترادصلارشق یدلوایطع ترادص ۱

 ناد کا ا . ف یداوالصاو هب ی داتا ب هدم یدنفایطصم |

 اسار لاج نمم ادص لغو بولوا نان ناتسنارمم ریشمزاغناخ ها دنع
 :بولوا ناکنوا نکش تقاط :یزاومهان زاوطاو عاضوا چازا یرورس
 ده ثق سامع هاش ناربارو کک ۽ یامرف نامرفنیک | مادقاهنمادعا

 4 هطق ترد چ رک لو وتفم عالق تو دنایفرمصتهناکسام عزانمی هناسارخو ۱

 .هعایدقیدلیاد ببر ات اشنهش هاکر د هم 2 ن دتفادص تروصن راح اتفم ۱

 کمر سینی ہر ط یا یر قو | برق هدارفلدر ادرمم ۱

 نددوجو رب ادذزفانلا یاس بو دال اوج هنززوایروطاس قدا. ۱

 یو کی هد هب دا یه تطل د هع ها هره اب تک وش لاک م فید زدت هلاذا ||

 ا2 تفالخ ماوعا بولوا ابو فونمک ی لابنقاو تنش نیکو کهدایز ند هن سرب |

 عدا .نالوا لالجو هاج الف الا تلف یازغا ینئوز هنسچ اعم یدهدشاخ

 داف یرع سا! عت رس هام یدنفانر دلا دهس هجا وخ مالسالا میش نیتسایلا

 ءییذمیدنفا قلا منص دعاشنم ند مور تدادض دبولهاتاحم ةدقع راتفرک ||
 ۱ He ناهکانو ۰ ۰ ۸ةنسللو الامر غی الو ا قاف! ی اشک کیش

 ادېزوك کم تدنمان اب ا۵ا د جا احر دیراتلحر لاش تی زات# نی دادن
 شکل اتفو برج لاجر قوس ه:درزوا لانخ+ ننولوا مالسا شک هس اش ار دو

 ن دن ات اح بو دناتر اش عاون الاضزاهناب اعرو تراعو یسهدز ا ق الفاراند ی دنا ۱

 نیکع ارا هشتسا دن دص هو دنک دار اعر ل اھ ل الصور هکر کشارم ۔ یړاد ارا ید 1

 دهمتم لارا یفعض لب اش لام ینیدلرا مزاتس ٥ یسادا لاس لا ام دقه , |

 ۱ ابتلا هنمامریلروی تمانع نو او هودنک !هدوبو تولوا ۲

 ییصمدازرم یصک«فارشالا بشنرتن الا معز ف یداما ٹن لاب ادو |
 داشت صنم بولوا وتو لرب یه اا فرص رص یدو جوز شرم لات لی د نف ا ۱

 ادلتسن دلت اصوات حز هلمد داش نسحبیدبنف هلن منه مالس الا جیب 1

 ماش م ق دناوا تانغ هر ی ةنفاو دانق)ا دنع ی هيز نتو بشم اےک دیر 1

 ندا هک یرلالمتس هتلاعوا رقخ یل هل سا هن اب یلمصحت یری لامل زاد ۳ أ

 نس یدبنوآ ندراساش اشابرمهارباییاح فاریم ںیم باح نی ڈلوا نازک ۱

 یا سوت توردنوک همذعرصم هرزوا نامرفریشعث مکطا یان یناع |
 ناور قد ان وخ دحبو »نازوزف .توادع شنا تدم هجن هدننیم لقا
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 را زک اعم بوریو بورت هللا سز تشز عانا هندو ع ییطم بانط شرب اق اطر ی سس ۱
 شعار FR کم رزواراطتنادمع لاله قروزدننام هیشک يکحهدنآ

 هرزوا بواسادوه هد انن دنع“ لر مام یالخن د هتف نعش د ها پسه اک ان هک دیا ۰

 يال هدر مالسارکسع نالواهدما هاش اةوریسباموزا سبب بودا موو ۲

 هل دصق کلم لدرانددا رغأد رادرس هدراب اهتسخراملوا رهص ق یدلوا

 یزاغیارکسعردق نیزوبهدلزنم مارک بودیاداهج تبار عبرت |
 یار هعلق ماند انج م ف یدلوا لصاو هرثا یزورینرکسعمناش یارک ||
 ری ڈش رش فلج یسلاها ںولواریج “ت ٌهضبق لخاد هدقدلوا ءاپس ماکمارا |

 هنادبولوا ناب کیر بیم هدابزندنآرب درا ور ادم نودرکراصح یداوا ۱

 ثعابرا طع او لونس یراس نکماشلوار اد هنخریراوب درک ایا تو.
 ET RP ARES یسووم قوت ماراورصما دنا لزرت

 قتضمیسلانهان. دو لوالا حسز یفرلب دتا ماش لاما هناح لوارادرمسو ۱

 یراراود صمد هل اش سناعراوقتامدص توکح نمرالح هدراضح |[

 مزعهرونوص ناحوهددا ارغلد رادرمس نکس, ۱ لا مةقسام دعلموص یر ابخا

 ندندالوا ملسناطاسداز لب هد امورفرب هليا اط بش لیوسن مفیدلد |ق الشق

 او ازد صعإ هدنفار طا ۲ لما ناعلسناطاس نالواتدام# ریس ریس

 بوادزوم ڪک هل اننا یرابرهشرادم تلود ضورعم کودتنا حورخ

 یدلوا مسورهق لاکنج روا ید جو مدع نم یو دک یس هدزادوسرمم

 یربکتا اکو مت اخ بولوااوزن او لر نیشن هشوک اش بدم حارحرخ الا عسر ف 7

 لت لن هسنارفو هقر د رخ الا ی دام ف یدلوا لسم هند افک یک اشا ےھارہ الات

 هدزف اسبر ج یاس نم هلع ىلع هم اراکز ورة دعاسم فوماق بلسوز ار راد |
 بلا باب نکی اراش االمتسا دب طسب هی هعاقراسکا اتراسنکب ولاصرار کا

 انک اک اوجاتو هاوخ یراک تولوا قفاوم هناسمالسا |:

 راز کس هم رع یداو فرط ندو اینوشب شعر طنقر فکر دقزومترد نانلو

 تالوهلیا یرکسعرمم تعج اشاب مهار اے ظعارزو ناضرق یدلد ۱

 | ما رفد لام .هناکتشاکبیصن لاوماسانج !ادعامندناجورسو * مازهنا ||

 | یتیدلوارا فکر ا هطضا ساساز سارق نارابو لر کب تک کر |شاوارارقیم

 يادوس لمط هداشخ مملکریذ تولوا تطاس ت ارو یاوصدنز فاللە دی اصقو ۱

 ماقما اس اب لملح بودا اوتل ارد یاول هبجوت مرزوا سو خه سوز کتا:
a 
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 رفع لعماح کودتا هناد مم تمه هن دقن لذ هدنس هلکسانیما ناطاس

 هه ددس تغاسىراقدلوارضام تود ناكر انوا یفاواترشاسم هنساسا |
 | شعتاغاداهرف ناسناتسرس یدیآ تاعاس ماشا تبسنهمظعا ردص |

 1 نداد دنقهدنم ات مولو سا هد هلق ید: بولواهلاو> هبا سا نسحاسااضق

 || اشان د حار ترازو دنسم هلة وس یدنفا هحاوناضمر ف ید اد اق الا |

 | | هدرانبشرب ناخ زود نالوا قرتح هلت مسح ران قنا علقم ف یدل: اقرا
 | نیتهآ یا بوط یاو هندج اات واکہ را هح ءاورد لمان ی زا هبا غهرب تز
 نیک شم ی السا تسدروهقم ناصح نصح لرایکع | تتکشق ون اف

 | حومناطاسناسحا نامابی نا هدنفسهداز» ا دج ه« لاو ش ف یدلوا |
 | تماهاشاب مض یزومق یدننوازاوعا لس متر قلتادوبق بولوازادنا
 || تامرق × نآرب مریم مف یدناوا س اا ارم ەم ترک کل هنس الاد

 واهنمانهتحوس هدددنرال نیځلوا یلاخ ت الو بواوآهدرغس ترمه

 هراز هو شک هنامز ی راد دعت ران تولوا اا غور ند اقش نام رکا اششاهدازندکس

 | يدش ئ زا تسد بولوا قانفتانایزمه تکل اھا کیا ناو نان
 ال نوح یرحو ھازا قاقشدو یال بابرادوحو تاشالیارش با ۱

 |. لاو ناشار دنع یونان هدعقلایذ فران دلداهلاسا نیر اتو ڪک یرکنش
 || عماجکو تن ااتمه یب تمه فرض هنسان دیکر | نیماهلا فامرُناطتس
 | هکرددبما ° ۰۵ زنا مر ف یدناواساسا عضو رم دمع فہطا

 ا هيا کرب لا اروشنم ناونع ماعا طلا لو بو دیارو ها تمه بح اضرب
 || انفتسانزاب تینا یا زر خرد ::ک ندور تی
 ۱ هداز یلح , رقیدسر یالاو نالوااورنا ما ؟ نیک تار ۶ هدهدژرپ بولو

 وا زصاو ها نی دنا و نزعرگویسیدنفا ماسح |[

 لات اتاق نکا هرزو ا هج وت هنرلهن اع اک «دنراشوغا فرمت فحم هکی دنا |
 | قادرن یعاخ ریطاا هرس سدقریما ترضح بو دنا لاقرا هسدق لةو

 یابرد قرغ مقرب دارا اعد نهرخشح هسوخو»*انف اع یراوم هدنشان

 ۱ هلن اش ایدجاظفاح نالو ایک طظفاح ندو عا × لاھ ۶ برات تاتجر

 تاع 4 :دریسآ یدررمد رد لوا بوژو کک تفادص ا ںزوص

 : یوزر لث رام طح تاود بحاص نكر هرکصندکد نا :

 1 نالوا توصتههدنسل اب هنو عدو ههه یاش }ر هددوفوم مول تولوا صح سه
actiتم س  

 م ۱؟ ¢
 ی ایم
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 رونه هسردم یکوانقیا [ من تح مامزههحوت همسان ناط)س هعص

 ی «یفیدل»اماعا یس هناخ یولومو اھ ید یدنفادج نامش انکم باک

 [] راک هنساجر راذخ ازالو امغاادهااعد فت هنحور تولک هداب تانعم
 || یبروطاس نغلو اشتنا یرامخ را رضا دصق هع الق ضعرندنفطراسکاخ
 | یاول لیرح نوح ا همالساروغ دس هایادح یبرکسع بولوار ادرمنا شاید
 | هنهسورح كلام ذخر س بوذلوا لحا یم # یطع لاوش ف یدل اا سر ف الف

 ت _ 

 | ةتخوس شاع لدیادیوس دننام فورد لنناکس:ینادعلقءانق دلوا لص او

 ۱ هننیس مخز هلیا یرادرمس تمه یراکددمن کرارا فکر اصح تن هراپ

 ۱ یراناحر لد گوزراو لص احر دص ی افت بوشرراحوتف م هندراحورج

 : نادر امذقش» . ٩ هنسا لو الا عمر ق یدلوا لصاوهاوخ رطاخ یفدرم,

 ۱ ادام نیتراعصف اتات نالوا اید هليا قدر طر, نکیا شلوامالسا

 أ ندا ۱۳ هد راما تم لوا ب واوا عا رنا ندندکر شم باقت تسد

 ا رکشا هل رول اظ نالوا هدنس هظآ ×« نامو × م ف یدلما مارا هناسشاعضو
 ا لتا قموهراڪ دا ترو هدا عم یدروو مالطلیاش نوک باقرب رو ضم

 اار فک ت ابرا لاصمتسا را هلی لا مها ئاش ان نسح یک ایرت هت سود لاو بو دنا
 || هنصالاغسا نوغرتسا بواوادوع هندون یدنلواریخ ات هرن ۲ تقو لالطو
 ۲! سا !هدوت هدول مخو لهس فارط اراک ور لاک نکدآ شاف مزح هرزوا مع
 ساو علق نغلو ادام لعهبماخرات هکساد همان توق بو دنا هدشادهدوس

 دما شیخ الا سر ف یدننوا دارغا, یاتشم مزع بوناوا فتا ریست
 : عضورم یکتا ناماوت هدنماع یاجوا ندلج تدم نوار مانه شراع

 : هرهاناضع الا مات هدوفدنلوا قش بو دیااةلا بارحرپ * رکص نیک دتا

 ۱ قمذخناخ یارک» تف ٭ م ق * یدلوا اور داویکد انوا تا > تمعن باب

 | زویرلت رطح رادتقادمادراب رهش ندد دلوارا چ ءارح رهاتمهدن- لدا قه

 هدلار ف ٭ یدنلوا ت انع هبا شاد نسح م داخ تراز ورهم بولو ارضا یر خم

 || هب یدننا قیطضم ی اه هداززرک یراص یسردمهننافاخ نیداواهبسوم
 | ماعسرد ساجم دقءندناوا مانعناروس هدهدنایلس عماج توناوا همت
 | اكتەر یا شام یدنفادجهداز ناشنبمالس الا بشر بحر قیدنلوا

 | ناش قى دلوا مانا یتعمیدزفان دلادمس هحاوځ تودنا مارخ همالسلاراد

 دلاوردانش مات یءاسز عرصم × هناخیولوم لس یصزا یدداب هد ون و

 ی
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 هحاوح × یدنلوا ےقرت هنمان هداز لاغج ماشتلانا رو نمو + ماست هننناما

 مس رکج مخز نانو رطاشاب میهاربا بونلواطامسا ندنم ام جد یدنفا

 حورهدقدلوا یرحومالد نافوط امدقمیداوانوخرب فورد هلی انوکا نوک

 هتد الس لحاس بویوقهدیارطضا تادرکن رات مضح مداد بالا توق ل اع

 یزاهناخ بوشود هنارک, د تسد یر اتو تماعز لرلدرارف نان اناج هکثربا
 تعحا ی نانع فطع هسناح هنطابااراد رب تاودو تھ تلاد یدنلره

 یدلواریذب قئور هللا قاطاس دونه دوجورف قاعلس ری مس توتلوا
 یدننالع ان الوم هداز نانس دعافتمندمور ترادص لوالایداج یف

 رفسوب ناخ یارک« یزاغ × م قیداواادخ هاکر دا نورو هاش معدن لڅ
 نکن ارو همهداهچ لضت باستک اهلی ایراب استنتداعسباکر هدر الا لملح

 تواوارودنددامقنا هراح نفماوایدادعتسا هزارحا قرشلوا هدندا من

 هليا ناشلا لملج تمدخوو »لیکن یناطلس یارک مه یرته کر دارن
 ناناشهغالوا نتمهت ناوخةه مان تلوص ریشد يه لوا یدلد المجآ یا

 نیک اروهطیهذخ همنرملاکهتاودو ند بو دنا یراتکرح هناتسر
 فن او حرك: هل اوت ندعناطاس ناسح اناوخ هل تمه هداز هلاغج مظعاربزو

 عام اهع اطعاه> مدح عانتم الاد دیس هظح>الم توخ | نح ت اعر تولوا

 هل اغج در قعلوا امرفراک هداصلنع ترادص ماقماشاب ےھاربا٭ یدیاشع, ا

 یرا ندعم یارک نف بودیا نیکتواقبا هدعدق کلم یعدقناخ ةن اھا هداز
 رکس# نیک ال دص ت نوب امهطخ ن آرزورزو یاضر فالخ هل ر طرب د

 اد دتد تەج امم هد مش ع رشمکحراج ان ب ولواناریحندنشرط هنزاوران ات

 نکا نا دا سه مهد و × یداهلا مامن روب امه طط یسصاو هد کک

 دعا قالوا دماقت طرد هش رش مکحول ارغط د اعا ہد نه راند قازا ان الوم یتفم
 راد تم | تعس درو 51د یقاخ نیک تدر نن رام ع اکی زاغ و درداکد

 سونتسد قشعف.اکد حد هب ارکر خذ هلی اقتعاو معز قو اداسنو ۳ تایدس

 لامتاراس هعنج زونه هر اه لواهدکدریواضر هیاضت ےک راجانبوذاوا

 ردازب مس لاسید وحدو وش ندم واوزرا ی و سرا سرب ندر (ککڑور

 أأ لاوخ نم اپ ولرالالمو هودناام هنوکو یداونراسکنا هلبایرادغ
 یمن امز لوا هدخس همان هعق او لم و > سه یسو هک و دتب |نانح عمم شید

 تمکح تالک کو دتبارولس ةمواننم حدسرتوبد یدبا ناداماورومعم مع ۱
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 ناوطخ هدانئا لوارد یخف لاس رات ٭ نس هعاق یرک !یدلا دج ناطاس
 هداشخاهماشانوح حد ماد هلا نامابرف هناذراسک اشرانفک :یناکس

 هبا ماتتا دصفة ذق دار غو ط هلو بوقح ند هعلق یرانم اتسم یر کانکس

 د مان ندنفرط هاش نوعا سولا + * هن #راد دلو االت مم هنسالد نان او طخ

 بولو لوصو هلو هناتساناخرابقفلا یادی اب نالواتراضعم تم
 یک | سه یزاوت نام هد هرزوا بولا نانا شه هره اک تمطلس ناش مام اھ

 سورکنا لارق هدارفرب مان توةزارد لزفم یا ندیرکا # یدلنا ماما
 زوحوا هل دادما لالصو هکر کسعرمم رفن ید بولوا یروان سز خم

 تاودو پن یتهارمهنشفاوا عا قس کو دث ا عاعجا زود لس لس
 لب اقم ناع اور :ک ءا س وا: رو تعزعناشنع كبرت همناج لوا هلرب

 لوا» لو الا عر فیدلوالصاو هناء قاطنادیم یوهویاه ٌهرعدو

 ناس بوتروکر آ هواح هدادع|یزط ردقواض مک رفطدح اش نوک

 تنطاسناکران الدین صع»نیاوا راد ه:خررارح رکسع فص صوص س

 | جاوخ بودیاتاالد هنهاراضحزلا نعیلوت اشاحنیراب انج یزاغناطاس

 هدنرا هنا طه دصق نالواراهتش ازادناهلولو هلاع تمحراج یدفا ن دلا دعس

اک د تدا هناداتس 1 من تالس هم ارید
 15 روا یدلوا دافتسم ندهدضاررد ی ر

 ندمن اطلس لات تاما تما ثآ سم ةر هعط ات صوصتر دا ما ذقا ما دن تی

 لمج یاندهدنسهللاش- یراهتساشتمذخ ویو باسو هلازا یاهواراسغ

 برج شآ لاعتشا مدرک دز :دزور « ینادابلحو لص لدزج رک ذو

 ز افک دزانهاس هاکرخو هع ںونلو ا٥ دهام تعره ترو صرت دب خده دل انقو

 را رک حاح هنتسوا یراقودنص هيم اعنیزخ ادعامندنغیدلوا راسکاخ

 ناشورخ ی شورسشوحو × ناش وح یهلا فطایابرد نک: اش ماك د

 ON تار ار E مصن کت الهدو دمای د ونح توژوا

 هدتعاسر تولوا مارنا راد ه دقعرا هک ما طنا ةتشرره اط بس یف

 ماشانوخ ریشع* ناکحوح ة دونر ەش سوة ردقلس ی رک زز

 ٩ نعاس»لن اش اب نانس هداز 4افج یروصببس هنر ومظرفلنو فود یداوا
 رهم هلساتلا یدنفا هجاوخ یسهصک یزوریذوخثزور نیغلوا یم هلج

 هرک ندنو کک شد قرق دوعلادم بولوایموززآردصلحاشو ترازو

 دی لن اشاد مه ارم ان ات تلاکو مناخ لمس همان تع افشناطاسهالاو هدندرق هنردآ
 ط ۲

e | 
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 ەليالوبةزاستىراكودتىا ERY 2 هما دونو لدرا لغو اهن هم

 !قاملادبعهدازنوسروط لوز مم نداره د باحءاضق م قیدناوازازعا

 هنوبا مه باکرهداز لربس نکن | شلوا لوصوم هکسنالستموکسیدنفآ

 اک اهلی ا فرش طخ بو دنا هعقر عفر هنساحر ہن السءاضف هلا طیاسو ضد

 0 نوع افاطاسسزب نماد خذ یکتا نه دوز کد دزور نیک اروک ین ازرا

 لاسفناو تریح یازک هباس سکرهبودبا عاتجاهدناوبناونکن اوبد

 مف یدلوا لالمو هو دناردشش یوو م هداز نو سرو طو لامآل ئاتهداز رسو

 نا طاس هکر د نمضتم یم ادن ن د هناخاتسک م ضو یب دلوا يک لان

 قاروم تد اع هبو دنک هند : یاهدوبو بو دنا لاسر ا همانتعامنارر کم همانا

 راضرع نداشاد نس> ی | مور ییلنف اع ورم ندنن اسلا اعر وررابوب هتساحر

 خيل OE OE نرانو
 ی التجبا بولو |ماطنلا لته دحرم« لاو > | نامعس ق یدتلوا عسل هدو لاسزا ۱

 اشابنانسیهاوا لاح لاروک تمدخ هلملارارادرمم هلم تاود ناکرا |

 مزاول تو دباارغا هیارط یا غ لواو »اهلا فر فس سور کت اهناهج هاشداب

 || ترازو همنرو» ما یواءملجا تدمنکر اهرزوا ماغاو راد یاهو

 ۱ لاغتشا هلملاضش ارت ار فطر فس حالا بسح تولوا مام یلاعا شاپ سهازب البا

 بولوا تععزارذا تبآر یر مع تمهدناد × ناطاس ٭ م ف یداد

 یدلراښ ګرو هلاع هدنسارح اشاب دوادشترد باستخآنرز|ءهعهام

 هحاوش یسضاق هدق دلو ا مارآ ما بخ ترضم هنردایارس یاضن لاوشق

 ماش اه ہد هنطا یا اراد بونلوا مارک | لپا لو ہن اتساءاضفیدنفادعساهداز

 میل ادع هداز یا ینلس هلا یعا هش ناطلس م دلاوو یمهاشاد نس> نالوا

 یدننا دعساو» هدادرارقهدنرب نی دع | م دق عضو هنسیداو لة لا فج ٭ یدنفا

 رودهدهءلایدق یداوا هدازآنددمت هح ر نم هليا عا یه هیای یلوطانا

 مار ۱! یضقم هلشموکح مارح الا تادرصم اشا فرش لوزعد ندةاراد |[

 شا یط هل نوزفازرر تاودهقردب نویامه یودراه ای ذدقیداوا ۱

 یدلوامالسا مالعا زکم یماربب هماق مانیرکحا بودنا نوماهو

 لخ ادهلبارب هشعش ترضهدنوکرب نوا یراصح شوراو | ۰۰ «هنسار فصةرغ ف
 ب وا رکنلاع نام الا یادصند هعلق ماهر ی هتفهرب و برکت هب ۲۹

 | ند هعع ٭ مف یدلوا مالسارادرادیمان راصح لواهلرب یرا لضف یراکهدم

1f 1ر  
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 نیلا سکعنمکو دباهرزواهاپس عج رارکت بوراوهبهتشوغرت هدقالفا

 مودع لد هم دو هک اند عمان الوم قادام ناطاس اعم ۱ ۰ ۰ س

 یناطاستاغتلا تس دو شهرندتدطلس ی رط بول وان ام مک مقم هل

م هل قوس ن اطلس هدل او یدناشمهلوا شزاو هلی
 ۱ بوناواهداعا هناّواماش

 اش ایرفعح مداح ناور شفا م ف یدلوالحو دقع يما یدصتملو ال اف اک

 هليا یرکسعر م تمدخ بو دیا لاعور هلابقالادل ناتسا لا یه الا بسح

 دوشکد حرم ناری خو ناتفا لا جمر غص ف یدناوا لاسراهنناح نردو

 ید لناشابنانسنوردل اق رارقتخر جد ندنا هلی ارادرمس لج ہم دص
 م مراکش اک نیاظفحسمو رادزدو « نیص ت یلسانبراصح هنئارطا

 نالوار ودام هر هطنفاح تمدشو برو هطهنس دز ول لح یصاعلحمدادوع

 نوح ید رغوطهس رک یمهتار تودارودندن اح ءهرومعم فارع

 رار نوعاقملراراهذنتسا راددهر فک یدرغ یبرادتفاه هل ام هدرادرُ

 سن شخر هیجوت هتناج قجسوراو هرانبناحا یراصح نیا لتحز
 .هاکرخو هعجح و راد طو هناخ هنرونه هدکداک هب یزب یک و دنا زارفریس

 "نکعاراذک رخ آی ر ظرادر سلسال سا شار ھو بعر نر دمک هابسراکا و

 ریش هنحوس هنسآ دح ی ند رنا هم نککسع ب وشرب ایر هتشاک لاحم

 راتفرهرافکاعلست تخ یس هماق کوکریو .باساوتالآهلج ور اشتالعش
 ردکتثعاب یازپنا هرزواهجو جتالناشاب نانسلوالا عر قیداوا
 داعاود رطندنرادصردص همان ماش تابا بول و اینا طاس ر ط اح هعسح مس

 ضمیتیدلوا التسمالال شغاواداصصا هماشملواالملعاشاب دال الو
 نیغلوالئاز ندناسح دنسمنوکحیحنوا لس همدص هريش لئاه

 یاد ااشترا ا مظع ترازو یالاو همتراسماخاشاننانس»دندنار ان رک
 هلن هو ےک رطل خراتول ٭ردہترازو ماعع را رسم سن مول ق ٭ مق
 هاکر د نهر قد زطد ساس.عهاشر دشع ا روهه دعدارر وشهدنتح یدکی را

 یادتعابتماف لاهت كن ازریم ر دہح یسەدازر دار کو ددا لاسرا هلاسقا

 یارکهب یزاغ × رثنالا ع۔ہر ف یدلوا لاله لاخ دانا هلرهدرهقرصرص

 دن صیرکسع سر هک د لاحمهنمرانالوا یسهدوبو ادد رلساحز

 ریش فاع نعاستا جو هراکشهلتمه زا هاش لاکنح دالر, فاوضر
 || ن دتا غشا تج ىم ءاكرد قالغا یار والاداب ق یدلبارابنوخ

  ۱۳ 7 eکو اک ی ۳0 ۳ . ۴



 و

 لالهلاخ ةد طاغ ینکرمشم«ارش اهدایز ندکسنوا یاعت ها نوعت بولوا
 ناب او یادنخک ءدعقلا یذ ف یدلد ا لارتفدنکریسا ید د رارشار دق لس شو
 ٥٤٤ ندو جونكر e ولوا ن کم بولا یره م ن داش ا: دا هر ف

 اک یدباشخاوا لارا نوعا لغ ا ماتخ نیرق هلی نامر

 مامرا سو هن نح نینلوارادربش ندا دعارکماش انداهرف مدق*نوکی |
 زاکبس یسو دنکو# ےہ است هباشادجت یر وطاس لو مدل وطن شب

 اختر ازورهت نده رط اا بو دیا ا یعزعهرادمتاودر د

 || یدارادرون ناب اسودر کک ارعص نرل ود و هعهانهرکص ند ادل هاد
 یولعمكئاشاب نانسینیدلوا ماشتنامادٌ:داتفا اشاداهرف ناج خرم
 ۰ دادرتسا تم ذخ نیراد رب ماش نانو هدنول امهرکسعمهدگ رات لوا تخاوا

 هسک جافرب هدنرلکو داکت سار هل ااضقق وس بو دنا هاوه داهرف حور هعددو

 ۱ یدنکولوغش هلام عجب ی هقاط لوالیا ل٤ برف ناد قراشترزو مس

 || لوصو هنکاتفح نالواهدرهش حد اخ بو دما لومن اسا مزع هليا مدآ ی دبیا

 [ | هداوزنا جک نسریشیذو لراهلیا كنروناحو تا رازه ها یذق یدلوب
 ۰ دوحو نوتسیب هر دع یادعآهشی دنا هشت هرکص ندکدتب فای آ [یکدا

 4۶ < دقنا.ثآ ی رط جور ع هدنسنگ ړل ید تولو ارکر اک هدمها داه رف

 ردراو یم ارت بی سس ی

 تعرادم ن اد یطع هند ابن لو خب اتو تلاش

KX ساواررقم قلواروھ ٤م مار اکو ×رو ص مالسا۰[|.هه داعش مد بو دیا 

 ناسعاوا یماهعت سدو فاریمریم قاب نشا و ارارثهارب ور بحود ین زا
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 نصح تولوا ترا تس ڏه دز مھر ها سهاک رخ وهعححو تداهش رس ەد ودع

 هدر رمش مان ش رک: م فیدل رارا تدرك ہرا ےک ی دامتسا طعم توضرتسا

 هتفایلایعتشالاستت سا [هدنناسم موش لاهل ا موده مص زم مور هاف

 اور یراثا قلو اراد هنر اعوت لیا مار منام دص م السارکشل فوفص بواوا

ne pgp 

 ناشیرپ نب اد نيڪ رشم تعج هليا ی ھل ادام دص نکن اشاوا
 "| هدوهب م فی الرا یزور هناص«رفظ:ارغ یزورپنو من لماک باصن بولوا

 | ماغالاد هاو تمه فرص هثساش هعلق هشرکب بونلوا لاخر با هتاو لام لذب

 1 رع ف یدناوا تسانع هناشان د ییروطاس هلیا تال ی رلکد :قالفاراد |
  ELTی ۱ ۱,۳
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 هدشرف یک“ ورا ی دنا شعاوا لاسر هلن هدوبویکم | اشاب قیطصم س٤ ص

 لس ششوج بولوا عقاو لاش تو برح حادقا ةرادازلد الام نارسخ لاضم
 ره ڈر هاظ مرو صم راکشل یلاصتءیعابهدق دلو ا نو درک ۀ نی آزادناسکعنوخ
 فاس ةطوتع لس د ی نما نیفلو اما دعنا هلروخ هطوغ رکسعرمسو» مازا

 دلد امماو لتخ شاکسو نارو هلا تازو شا یخ ورا تولوا نادندص

 داژن دیش لس ترد ندنعاسارول لم یتش ڪڪ م قیدلىا ناشر

 لدا كن یطصم اولربم نکن Ê شتاداشا هدندن اح هراس

 فرد هک ارودندنکلم هجا هلا نکورهق ربع شابرود کوشش

 تآهدسرتملصاو داخادادعان دار در ۹ ار لنهآندریتسخمت بو دیارودقد

 هک هنس جوا هلطرش قاغاوا قالا ههابس؛ممز بحر ف بودیا لکد

 ترحایا فتسابو دنا تمذخماعا یرللوغوالرد نالوا هدننهطفاحم

 ملنعارزوو٭ لا عور لا داود ۰ اکرد لا تص خر رود ص ی هنساجر

 دعاسمهنراه اول دنغولا لاگ ه دن کودتا لاح ضرع هاشاهداهرف

 براق تا نکع | عابنا ها, ةشا لوا خد یاسا اشا نا تس: بولو ا
 رار تولوا یار قلو ءال سم تاره زەند ایداهرذ یراعاع> او

 یک اتسبو یرص کد ہرزوا ق اطاس تراشا یا اوا ن کم نیکست ی هثتفر ا: ها
 نابعشقراد دندااضنا نیرلازجازمسهجورپ بول آ هبهروا قانشا لوا هلیرلاغا

 یدار اتعزع هنمرکحرصف هلی تاودناکر اف دعاسهاشادروقیداسلعریم
 شان مهارت ابو دای رک ستار هجوت هناح قالفارابد اشاد اهر فم ف
 نرکسزویودا دعا ند نرلتلم مه نرد یب لاځ م ن ادم یش م ف ی دلو ام اقم معاق

 نالواءنالایکد هر هو هنوطامرع وذا دادع ارت الا سوخهر اہ دابز

 یدلد اب ذعت ف هونص یالتم یس اداو + ب رک یالفشور اوویژرلکسا

 یر ر تووالصاو هفعسورا رادمس لحارلا یطدع» ناضمر ق

 رد دن ءوسو ریضقنو لامها نکودبا داهتعاو یس دن دقن لذن هنساش
 نالوااوزنا مک نیزکتلزع هدهرغلغمو داداودرط ندنرازو دنسملیدانسا

 ۱ سالا بح یاری زو لاوش ق یدنلواداعصا هنرادصر دص ادار اش ابناذس

 هقالفار داش اب نانس بواو از ارقرب هد یاسقم اه دنس ءاسشاپ میهارباودادریس
 ندا هناکسهلوص هنرزوا نیو " م ف یدلماقارشاباتفآت بار كىر ق

 لب اقم هن ریس دان نسح هدازآش اب د عن الو ا یلتذاس یل د امور هن ازار کک

 بولوا
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 زا ام دوم هندی لاسهکیدبا یدنفایه دار مدح نزاو

 لاصتا هند را طلع تم دم. یدشفان دلادعس یهردمندک بودا لا ترا

 تفابزب ورد ار لعلو دنکد اهر فار هوک # یدابا

 مار ڪس یارزو بنرت

 لزعاش اب شوامس * لر ءا شاد لاتس# تاماشابدجا٭ تاماشا دغ

 هس ق ےهځس ق ےس ف هس ف

 لزع اابنانم % لزع اشاد شواس * لزعاشاب میسم ¥ تاو اشنا
 نت E هيس ف هنس ق

 اا 3 :E RETIR 4k Pk ًبداهرف

۱۲۰۱ ۱۰۰۰ 

 یدنفاهدازیوح» یدژفاهداز لولعم *یدفاهدازیضاف × یدنفادماح

 REE رع هاب هو تاپ

 تام یدنف ایکذ چ % یشادازناتب ا «ن.قلزع یدنفا ی مش

۱۰۰۱ ۱۰ ۱۰۰ 

 فانا غ عن اهو لمصفت

 دنزر؛ نالوا ترامات ارز ارث ههسهداسنعم لا دخ هتش رف ناظاس لار

 فرطخاو ال اءذاو تطاس همهوم سرهدزم هناح دج ناطلس دنم تداعس

 یداوا عا سواج هرزوا مون ام سر بو دن لاعتسا همد اف نیر ق ههاکت

 لدعدجناطلسنوکوب یدتدا سولح * فلاو ثاث هنسا لو الایداجف
 راد نالوا هد دار ذل یامشم ترازوره+*ردمسواح لاسزع رات# هل دادو

 نو ديال اقتن اهن اما دیاشاداهرف ماقهع اف ندنلالقتسا تسد اشا نانس

 یارک یزاع هر الا یذاج فید لر ارزو تالس مطتنم ج داش ادم ال ال

 ریکلد تم اغ نیکیتا رادرب یزاتاتحیافرب هل اکشاباعز اتا نار ادرس ناخ

 دقت تندراوشمطناناوا نیعناتشم هرو دنکبولوا ریعضلا یرعغمو

 هدنس هکس وا قالفا» ی دنا شالوا تعجا رخ اتنا ع هننناجح رقناذنتسا
 كلم كنه لیاناج ےہ ناخ بو دنا نو بش نو ام ل احم افغ یلع هعکرب
 قانادویق اشاب نانسهدازهلافح م  یقیدلد اراذک بیصت نیکسامامورارف
 لاحم م ق یدلوارورسم هلد !همتر لوااشاب لملخری زو بولو ارو د ن د صنم

 | نابیمریمهدک دن نابسنو قوقعرا مانا هتععن قوفحو « نامصعت ار حدنرت

۳ ۱۰ 
 هپ



 مقیدلد ارودندنراعدحمممفار ةو تاصقرو مغم هک نالواهدنسلا | |

 یدولو نادخب هد یناراک عمر کزور ناشنم یعشانالوا هملکبحاص

 × رعتدهم ۶# تاطلستدم . * یقسولح ٭ یقشادالو
 هنس هنسق هرس مس

 هدا بدنه بو دنا اد هسس وه هسر دهر هروسههدا سا lı :تهاد هدهرونم هند دم

 ردرلشع |

 دارن لاعدالوا
 فص رهوک انا رهوک ددع یازوت تاناوروک ذندنراک اي بلص ندعم

 نواهدفدلوا دوشم ندنفالج جاتهر کیک تنااتحردردلوا تولوا لا غ

 ږدراذول یربهاشم یدلوا یم هلا مرم لحاف

 ره هللاددعناطلس چ ناهگناطلرن دیر ات ناطلس ۹ یط صه ناطاتس

 هنسف شتدالو ا شد دال هنسق شقدالو هنس ق شادالو

55۳ 

 لتسادعام یاد مات هدف نرو تم دش نۀ دازپش تردوت

 ی دنیرکردشاوا م اط دیک ن دانند م اطس زف لن قع مااا لق یک

 : ناشمارا یراکودتب EER نور 7 لصخت سو ه دنا قح

 ۱ راش دارس لدهن ٌهمعطرا کس یس هل تورو مادونا تری

 | ماکح نالو هدنراوج یدل اراهظاتاصع دسافر کف کودتاراضاهدننوردو |"
 1 ینشذرادکوک رب بولو ا عج دار د ب۶ ی قشردق لس یرکم هنن هر دادم ا هک ۱

 ۱ هنوطهرکص ندک دم بد , ذعتو لم ؟ند هحاشود رانف رک ییئاکسبرختو ۱

 دوش مانا لاخ بواوا نالض یداو نانعمه ہلا لاد ید نادشتسا ١

 رویز»*هدلالخول ×٭ ی دلو انا سرب و مهرداسا ناب EY یوم هبم السا
 ۱ یراحی ما فرم حا ل حاجز لنرات مف ج روادا رم نا طاس مخأورب رم ِ

 یاس تاج لد دنق بولواراد هڼځر هما راکرو زر اک زور تدار > لئساا
 ۱ صور ناکم نیملع نایطاس ل وا او تست :ارهمدن رهبس ,رهق نخ الف تسد
 | د ۳ هنسا لو الایداجق + ی دلوا تسد تس د ناتج یاروحهدناو فر :

1 ۰ ۳3۹ I AAT ی qop 

  GR Eنا ی ی

 دابسهزورداز قدا جا هناح ل مو تر اعوامتلارادو ها اتو هر دمو عماح

 یراتامح قشر اضقرر دق همکح کاح م کم هک ی دیادوجومهدازهشر هدروّعط ١

 مئاسا ۰ یدنلوا عورتون سک سام ندا نم بابر ا ناکہ ناک

 ی رلزعم

iE تب Sa e a a AO 
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 | بو دیاافتخ هدنهاز اس هنو ط هليا هق اشهر اب شزونو| ىس اقشا قاز نامش ق
 ایا لاتا متن اهاو ااا قوای یارک ا دھر
 مد کودتا لنراکنر ما بصاهدرازاکن کر ا- جرا هزار کسع م راد دتما
 فرط بو دنا مدق عضو هتعرع تاکر نددار هاب یاتشم یدرادمانرادرمم

 نایارک » یزاغ» مقیدلىا ها و هن. ڪڪ هایسقوس هادعا نام

 لنت بودیارفس مزعهلبانارکنالات رکسع ر دق یالازود مالا بسح ||
 ل کی ب واراجر دل ارا فکس الا سوخهرکثاهددنردربراتو

 ینلهدوبو قالفا ناضمر ق ی دلو اریضزر اتفرکی کس یااوریشع# فلعرفاکر دق

 أ نالوارارقلا یشت#هرفسراسنوکت نکدادویو امنقم بودناتضت#ا نلاریو
 | قمادنالح اعام بوادر وک ازم هل اعف دی لاحم یر هک د یر داربراوخ هال لس
 راصح قضم نوک جوا یسلاد ۱4۰13 مان ٭ اب ات # لاوشق یدناواهده اس

 یداولنهآ یقاکسنتر اع«بولواز انووگلاخءد ان نیمار ایر اتفرک
 یاازوتوازو هزوقط مقیداد ار ارة هدام السا تسد یطض مامزو +زارف

 رارف ییرطلواسیراو دنکور انل ا قارح | ین امیر يقریشعش ےد شد آه دن دود
 رکشاروصحترامح مانراولوک هتفارر اهتشا هم اوتع ین انندتهح یرلکو دتما
 يارغا ود کس ناسکماد ریس هات تعلیق قراره
 اشاندج یا مور ناریم ریم نیک اروتاط هدنسهطا نایعوقبواک هندادم|
 | راتاترکسع ناک هلا ناخیارکی زاغورا دمانءایحا هعنواش ابنسح هد
 | تعج مادنهلبانرد ةازغ هلجهمدص ںولوارو مام هلپا هنتفحوحاندس

 ند هر« مانا ی دلو اناشف شت آری شعری شه مہ ط یرتک او ناشیرپ نیکر شم
 | ةرکنکنامالایادص ندراصح یورابو حرم دنوکص یخغدرد ولا
 مرعفیدلوا نده مالا كلام ما ںولوا هتسومس هاع“آ قاط

 لوار رخف هرات »قاب یداوا جا بونص ندیودع ۱.۰۳ هنسا |

 ید  دج شوم ب رخ ام )مک و هاو کک مک وا و

 |[ نا رعود فی دلوا یلاع اکر د مادخ طومضم ید هها دم هتخش مان اب اب هد لاو

 ۱ یاب بولواریتسو لنج قمضم راشفرک یراد2:توک یترگ» یحدیناکس

 اا نکا ساوا شتم: تخ تروص» دنا ریعضهعفص وب شم یس یراث دالخم |
 هلواسهدانع ءداجهرزوا یراداشعم ممر نایشا کدو دردم رق مساقزور ||

 تعزع نانع فطع ه اتشم تعش ںوڈو در ا: دقع رد دن هتشرر م ناک ا
 ۱یاقشساراس امم نالواهثمات قوهح بادرا هلام لوالا نفاه

SRS „| تجسم ELLE 1 



۷ 

 رکتازوصح تلفات مرتسب نالوا هدن درس نب اوف ی ید وات کسر ها
 ورصا ی دراص> مان هن الو یداوار هدمرفطو خف نوک ن درود بولو اروصن»
 هاند لیا فاوتانو زگ لاکقاکس بونلوا هرجاشمو هل اقهنوکیکدارب و
 نکردنکهدا وب نکو يص اوناماٌد دهند راثاج نە لوا ناچ تس انام اس هدر

 ا ۲ هنسا مرح ف یالوا لص احر رن هنراناجو رم ندر کسع مع ناک ن دم .

 هہاک ت احوتف روهظ نیخاو ار ار ڈور بص رھا مہ هاو میساهزور ریتودنن 2 هم دص

 هعرکرفصق یدنلوادوعهدارخلد یاتشم توئلوا ریش أت ههدننآلاس |
 | کدنلوا جوزت هیاشاپ لیلخریذو ناشلسهمطاف ناهج ءاش ةمرکم
 نیرادنلود یراصو لوکنوحا لماذت یدوبیو رک لو الا حمد ف
 هرلذ و جد هراعب سدردو ها تلا بوردتنآ لد دنت هر هفوح ی نهرو هاش

 ناخ توعد نیڈنردص عرکلادمعانالوم فاطاسماما نداشواراثویوا
 هدو ار کک هدندودح فلاو حس هن سرخ الا عس ہر ق یدلوا میر بر

 هفانخ لام یدنلوالد دن هرو م یرلهمد اطنوحم ال ماذت نعول نده دنس هغوو

 فا ارطا دارد وتسا نت دی ردك نانکس شع ند ڪک رشم

 یوم رکسع اش اب دج هداز ناز رس ن.دولظف اش نکا شه ارو هع بارون ط |

 یراسکاخر اشک ها تدالح یوژانروز بو شیر هلد ارو مههد حرس

 "اروصحان مانع ةوالعیوط توکح ارك رودندر اصح ۰ ندارد

 اشاب نسح یلغوا اب دج یطعاریرو ینیکیر اکیا وشمط ه رکا

 هرفاکر فاو ندن ران عمم بو دیاراو تا دش یرا منو رئ زاکر لرد رازف

 لو الایداجق یدردشا مدة عضو همر یلهد ندجر دیب خم هرطمخ

 نارسمنالواهدهناح لو |نکشلوان د ف یو دعروصح ید یس هجلف ت او طخ |

 راصح مان كلف نکس بودا مارنا هار یب یکم ۵م بز یا هاذا
 نیک ا درصف ندهظفاح نمادوتد ر دود رع هر ذو توراد یرزاطه سم

 | نداتفاناشن | عشر» بصنم × هر الا یذاج ف یدلواراضکس ےب راتفرک
 «ل!یوتفرب حوررئاط كد دنا ینهنالوا لقتنم هناوزناو لوچ جک

K1 ناردک هغد اط بجر قیدلدا حورع هناماهثاغ الادفرط هدحارعم 
 ناال ڪم نامر نوعا یرالواقالم هرادر۔هلب ااغ اد یراطداض

 ۳ اا رک هخ داوهرزواد وکسن وبا مه تاک ںولولرو رص یر

 fb حر هو e یالخ جک 1
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 محا ممناتسآ نا دجانالنککاح ی یزلداالتعا هترازو هاش الا اکزیشن ۱
 یداکشو هلکناهدنذس ایسانآدش نم ادعوزارخا یثرشلمسمش ی کا

 ینطلدملاوم سآرلا طقسم قافا ناطلس هاکتسد مراکم هاکرد قازا |

 لوا ندنهج ىد داوا دعاسمات نور اوت 2و نودعل ااط نکدا قافباو

VY 

 تولواناسح ارهظمنااشەن داو رعولص زا رع ناسمهم ۱

 لاوز بجو دنلب لنافآرظنو *غادرب غاد دنچرا نازی قالا

 هراذ کک هدو يد ر عن دقن فرص هددا دراج ی دلو ا ځار ذو تحارتسا

۳ 

 ےس

 هفالذطسارادمرء هما ید هت هغ طو ها فکر دق ن دنس هنیزخر اب دلوابو یژرارق

 یاضاقمر نامردعد نیخاو اهدناورمت فا ةاعتم رب کک ایر ف یدلدا

 تعزع نانعفطع هبئاج لوانذاالب تموکحرورغٌهشو تەس نوت
 نوعکو دم | تکنصرخ تصخررو دص فف اربهربم هدق دراو هب هخک توا

 ناطاسهدرګ لحاس لد اهم هب هنا 2و ط یدلنالمل ذد هلا لیکنتو ساد

 اشاد ناس ام دم هدند ام رم ےد نالوا ناما مواعم هلکءد یکشوکدنزیاب

 اش ابد اهرفنشاوت سار دنا کو شرم هة نکن امام انز ونه بز ديا ساسا عضو

 بو دنآ رودقم لذ هنروصت لیکه ہدنرا راد ص تدوخ د اشابشو امسو

 اشابنسج یکن راکب هنود نامعشقیالزامسیم هباشاب نانسهن یا
 ساساو *راغاد !هنتسوا هعلق مات هقسیس دن د حرس تاورخ لب دوش یک لس ر هو

 هکر ههرکسءرثکاو دیش هدرانکتسد خد یسکیا بو دنارا د هنر یلص
 ثعابهنق اطاستریغ هلن اوما مداصت یند دلوا دیدن ات هدنولسا تمامق هاک
 زادرساشاب نانسمظعاریزو بولوا ثداح بیس هتروهط لار ف سراتو
 یدنفاابرکد مالسالاجش م یقيدلواماقمماع اشابداهرفو» مال ماها

 هناوبادناد ناوی د نوجا هيرا تما سول تسد سونام مهر یاضتتدرب

 7 زع هنر اکوذت | ت>ارتسا هساح هرز وا نڪ لضم هتداعس باد توراو

 دیس هناث ی تام ماج نماد نو الحومنیدیاهتسالحا یضاقتم

 هدازناتس مور ردص یوتف فرش بوته فرش بو دنا سارت فا

 نامه یدکی دنفا ارکذ ةا . لارشقیدنلوایاملااساتهب یدنفا دج
 یافدهن هما را دهان رارج رکنعرا مشر راد ر ر دہ)ا ترا لاس رات

 ندنفرطنیدوب هدق دلوا لزان هنسار دم دارغاد دام طارادهرزوا یمناشق لح ار
Eت عرس بؤ وا تجارت سس نیغ را ل ص اورابوتکم  
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 ۱ ندنت اف اضم ناورش ںولوا راو س یسک هدهلکسا مانادر 5 عقار هدمزاقرح ۱

 مزعل طرعاشاب نسمح ناورش یلاروهرایق رکتل عضو هداسنیممادرکاب
 زرطاراد بولوا هدنتمهت تک هاشدان ترد سامء هاش یدلبارادمتاودرد

 ۳ محا مو حزانم ق انالک نالوا هتفاترهشهلثاونع 3

 بش یم هفولع هاس بوخاوا مأ !رتالماک ی >اومیرع کن لوالا عسر یف یدلدا

 زا لو منم رالومقات لوا نیغ زی رشیخاوال.هکن اسشف ۱

 رایکتساو د انع ځد نکا شخاوا ل مک × یر هنواع ندتنطلس فرطو هرارصا
 یداویم هلکم عار دصر شابنوخ خت ناک وج یوک یشابرادرتفدریءا بر دیا ۱

 ززغود ندداسن تعهزکودتنا تعزع مدق واسم هو دلوا »شاد ایاک |هدمد
 هرزوا اش بوملوا نک داعبا ندد انعزکي م هلپا فف.طانو فو خراب دصم قاناولد
 داچا نه هاك انبرقت ف هک ی دنا ش اوا بدرةهرارفصا تقو یرازارصا ,

 هنحط ۰ یر ندهصاخناخاطر کم یدلوا ادم یءادصرواءرب ندشرطره هلبا

 هرزوارحویرهدنا دهاسآ مرح ناوهانکرر ونک نڪ نوتلاهنادحیاع ر

 ںورواندن درا خابط لوا "لفغ لع یراد هنر ندقرطلا لیک نالازغنالوا

 ےدلناناشیرپ یرانک راز الواهدنلاو ٭ نا طاع هک اخ هلا جاش ترض

 لع هليا ف رعد ٭ دایح ءامدألا حرجو روعش هارهتشکک رو ام جام

 مر یه هنرزواوها هل رب ندرلنودرانالقر هدنکو غیلعم بولو ارو دندنسءریاد

 هدقاریا بو دیادنلب یس هزاواررا هر نام ازمساراملوا نیش خم دیا

 | هنرودصناعزالا سهم نامرفندنزاملاع فرط .دنچرا ناطلس ءهسم اراثروط

 ناسیجریسو ناباوو ناشواچو نابج واجو ناخاسط اموع نیک الع
 هتشغانوخ یسهعن بودنارلج هثدرزوارار اکماتلوار یکم هلن !نو دو ایر
 باب هنساجر قامتح هتهالسرانک یالواهد رم خدیرهحو هدروخمخز
 نژاراهاردس یراهبرع نوطواهدنسانرواوبش هی

 نایک زد کش لام ابرهکدبء ی یتشرفن یدنوازوب یک محارت مدال ها

 نديااخأا هب هناخ هبحو هنرا هنا نودواو نورفو هنسهطیو راس و او هاش

 ند هج یراکو دتا ناطلسلا لع حورخ بولو اات كلم مزاعخ درتنزومکی ار

 یرل هش ال بو وا یمن رلثآمالسابادا قرش مکح بجو عرب |

2 
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 هام فاورس> ماخ هباشاب شواہد رخ الا عرق یدنلوا اقلا هیارد |[

 ان اشاب ن انس براو ارکر اکا دعار کہ یقنرکهدزور نک: اشا و اف امداش ۱
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 اشا نانس هنساش هک قنور قئروخ روصق یرصق نالوا هدندرق |

 هلن اونع کشو کاش اب نانسورو چشم هلی اش اکا ندتھج ینیدلوارمشاسم

 ترض = لوق یعروطظنه بولواماعانرق ماظن نسج | لع+ردرو هج دزناز
 كئا شاب نسح نادو.ءة نامعشق یدلوا ماشنح ار دنکس مالغارادناطاس
 ةدازهلاض> مور ضرا ناریمریم بولوا دون انهدمدع یابرد یدؤجو قروز

 ندنلواعا شا سیو ناضمر ف یدلر وکار ةبالاو هنر ل اوااشابناشس

 هثاملزفرسا دنقامدقم بولو ارمضمت الو لاو اشاد جم داخ سر ناریمریم
 تااباا۔ شاب دام نالو اهر ندالب دن هلا یب رقن لص نک اش!واراتفرک

 هيدر ذلة مو لرع ن دنرازو د هسه اشاد نابنس م ق یدلرو کام هسربف

 ۱ داعسا اشادداهرف هی ارزو تر ادصر دص بوئاواد اهداودرطنددا سرد هل | ین

 هعقر عفرندنزام دمت كرار ره یون يلح مور« ضرابلاوشق یدنلوا

 لوایدبا شخاوالاسرا فدرشیانوحما ماكەن زا هطو ابو دناتدااکش

 ضرا نامشاتکی هغ اط نفغلوا عاتسا یییدلوانوخ هقارا بس نوبامه مکح

 برظتوبد شار دنوگکح فرش مما نوعا قامرق یراشا وب نالواه دمور
 هنلاوزندنماقم كن اشاب داهرفیرامادقا هعاضوا هنابدایب بو دنا عاج او

 هند هر الا یذاج ق یدلوا بس هنلابقا پکوک عواط الا ناشاد شو اسو
 ابرکذ مورردص تولوا لوزعم نداوتخ یصتم یدنفا دج هد ازبناتس # فلا

 هدا فو ترمشهراومه یرالوق رب" بجر قیداوالوصوم هر اتفادن میرزا

 رزو نالوا یف اع نیناوایراهشیب رکیضاش !هنتفرب هشیمه بولواداتعم

 ءاعا نالواهدفار > بوق ندزر تب هناربقاقو یالق ن سیا امر شهب

 مرل بورت-وک هنارارکرک هد یدلدا دانجا مسودادتسانددارکحا
 نیرید مر ندتهح یراق دلوا لذا ندلاشحنادو ماد نانلوا بیرت هدلوصو

 لزا بودا لاحآل ذهن مدط یرانیت کر دقزو ش لس ناتح هلامتتسا هرزوا

 هشوک»ب لاوش ن یدلبا ریمدنو رهقریشعش تسدءدنکرب یرازآراخندرابد

 ردص لب قدرطد یدنفا دخهدار ناتس قداس ءیفمنالوا اورا نک

 هدابزنذد هنسزوحواو ۰۰۱ هنسلرفص ف یدلوا شے فرشة هور تار دص

 نالوا باسلنابادخمهندرانادناخ دجنعانانالبک تموکحنامز
 تدارک ه هاش ناحدجا ناشلا عمر دامس ناو رعو لضخناوبا 1

 لخاسورا ارفهار تالاس راکمس ناد انوا یرادتقاهرا د: دیرابدوراد ندب رازاد |
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 ازریمهزجیردارب تودنازاغ آهزامنرد ٌهقلح لر نیک !ناعذا نکو دیا
 یک اونا هد عمان یو یدهمول اج اتسوا ییکاح لسدرایازریمردء> لغو ا

 لا اعم بولوا لص اوهرادرمس یدناش الاسر هل امقاودح هاکرد هلی ان اطلس

 م همور هلزانورع یدلک ۸ هنسل لو الا عسر قیدلد !لاعورهناتسارناتسآ ۱
 ناشفاروت هداسنغم یناش دج|تاذربنرهوکرد یو دق لاس جرات یس هدازهش
 یداوا دوم علطمزاس فرمت قاطلسحوارینمرهم لواودوحو نارا

 ردیرلت دالو لاس برات ینیدلوا علماش اب د الال مور نافاخ رخ الا ید امج ف
 هع دعدٴلر رفا دچا الومهداز یهکددعاقتم ندنرادص یل وطانا رطق

 د مدح

r و 

 زارحا ید هعفد حواو م دقه ندءاوطانآترا دص هعد رب مقیدلد اف افناهج

 یالنم یح نالوا یضا هد هتطاسلارادهرکصندکد تما یرکسعض ات ضرع

 هزوح هند رار یضاو بحر ق یداداشادواج تامءاکتهرت مرع یدنفا دم

 ۰ هوادصلا دعا التبم ةرمدردر لیول یرا اب لوا و دم |نفسلکت لوک

 مزرعناطلسهمط اف یسل.لح اشاد شوا ہسر دیر ؟شهرضرتالرود لم یانالوم
 ی دلو مقه هد هبرت ماسناطلس ترهک ل اعردب یشعن تو دیا تجر ناتسدش

 هیت بولو ا عياض علاضب دح ف ولاوما هر ارج ی هدقتع ناتسزازب نامعش ق

 هدنلا فاکر زا مگرب هرکص ندق دلوارهذ ناطلسر هق هکشر اتفرکهاکم
 لذ لادسالدل مالطو افتخا هدهشوکرب هدناتسز زن یراکتمذش بوتلوب

 | تساس نش نیک ار وهط کودتا افاهدر رب نمد یلاوما لوا هدکدتد ١

 قسعت ناس دنهمةره» ٩4٩ هنسا لو الا ید اج قران دلو ا التب م هت س المتس ادب

 یندنلوا :قرخردرب عار ذل لا هک ی ام لوک ه خا ص هلا هير قس ر ېم هرزوا
 نیغلؤاررةم لملك چ بعت هدمطح لقتهلوناتساندنزکدیاغآهحریدق |

 مات دن رها مایهمو مزاوللرا دش بولوافشکم شام تانلاداشابناتسریزو
 ی راک تد ۲ض رغة باست |تداعس باکر ص رات اودناکرا ضصع)ن 1 نا

 ل الپا لق برض هلام تباص ارپ د" لوا بولو ار ذپ هجن هب مهو تامدقم
 ءاشناخ دع یلغوادانز نالوایک اج هک امدةمزخ الایداجیقیدنلوا ,
 هاکرد هلمس هماناجر هردنسکلا ینکاحدنولآ براوا نادرکورندنتعاطا سامع

 ج اقزام دته دازن دب لوا هدک دن ایراسکاخ وتد د ومع پب حص و هانا ناطاس

 برلو ات اتسروشکو فایئاھج تریغ رحم داسفورمشداوم کو دت ماد اهعف د ۱

 یمولافرو+آ # می # یداوآ ينام ەلدى دب تاطاسنامرن ودر
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 برتجر معنلارادحرکلادمعانالومرو شم ہل ےک یوا النم اص لصعمما

 لب دمت هرس *تموکج دنس هور ترا دص دص لاو شف یداو |لقننم هخ>ر ۰

 یدریاههاحا یرع تدمو هماش فاح زورعل دزوریدنفا هلل ادم ء هداژ

 تدم هی اقا تاود باب بلا هبرهتشالباونعینجش راکنخ مف دانو
 لنت جک فکتعم هشيبابر صحت مان عاد حشنالواباشو میش عج ||
 تدق س#نهددو هد نال وام اردد هسورح ارام دعقل ایدیقنیداوارارات وا

 مزلد ال ام مازتلاهاپس یامتشا نیکساک الت ا لاک ه نل اوح | کس بولوادوتفم ||
 هاو دانو هاوخ بو دیا زاغ آهي هناتسمءدیرعوزا یهنتفرد لس هن اپ حالصا |

EIT 

 مهد و اه

۳۳ 

 یا مرر نار مریم هين اطلسلا ةرموطا برقم نالوارشابم هی کس جەت 1

 فال تسمه رسهدناوب دنادمه یدتفادورادرتفدو اشاب دم تحاصهژریزو

 ۱ تمكن رلکت ید هسا یلوالا یداج فیداوا تدا اتم

 ینا هنا یا یاصناو تین اقحر دمت اح یس ماممخ ا ماع ات تالفدالح نشا

 لذیه دن مما هکس ےیحتترو نم یاشار هرزوا ینیدلواندن اوخاهرعا ضعت نالو | |

 ٭ عطق هخادیدحو دج هدرا هنا رض هل ادادم | فدو ام بو دارو دق

 | خا عقدو هلاز اینک اباندوجو ن ها شر ثخمو فویز ن الوا هدسانیدباو
 دوان ندد ومش راد انکو م رح وتم هل فال نک ارز واما ماها هدنیاب

 نیکسن هلع ی اعتهللاهجر ر دشلر |نیقبلا لع جرد ل هاو ین دلو |مدعنمو

 مالسالا خشو اشاب شواہس مظعاریز و لعد انس اریصقمتو لامها دد اسف سد ۲

 ندیرا هبت یه یراغا لوادواش ابد حارجواشاب مهار او یدنفادج یش
 اناا ڈا نانس نالوا هرزر ار اره درا دکساالوز هم نده اش تا اباد لم زنط حا |

 لب هل ااتفاهعارب ی دنا هداز نا تس یل !مورر دصو هليا ىع ۶ ترازر رهم

 ناوبار دص ناشاا عن ر اا عيده نانل وا لنز نداررو براد ص دةس راب دئارا ۱

 | | تەق بجر ف یداوامدع مک یراوتمهدنمرح عماج کودتناان بولوا اقب
 یرازاب تو قارط ارت: ہزار بولو ا ش؟ هنانز شت [هلهش ب ڈر, دن برق هم اقا |[

 هدنداهن سامعهاش م فی دارا یراهقر مقران هتخوس هغ رار هنسو اق موقات

 ص مسخاب بو دنا ساسح |یتکو دیا قوبدا دعتسا هن هم اتم هل هاکتسدر ان هايس
 ند اجو هلا صولخو ت هومع ضرع ندنزونارادمهب هماع تنطاس فرط

 ,| ناسآ قرا ناسٍ رکو تسداورپ فی ااړعار اسهرکص ندکو دلکرطاخ نما
e EET ORD ته رز 
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 یدلوادراو تساد هطرع ندنفرطاش اداه ر فر ادرس هنساحر قلروس فازرا

 ۱ هژلدراستعا مور ترادصنکدا فارشالا تهنو یضاه هدهنطلسلاراد مین

 هام هنحوت همارتحالا مزال ماقشملواو لامازعا ی ارطاهللاتس ءا تة
 لس زاداذح فرشا ی دلانیعمان الود مولعم هلق مو دعا زر یم ن دیا لاسحتر |

 لوق شوک سادن یبحنراوعادولاذجءاداهددودعز ةبعکق اور حور فی اط |
 میت و رخ اتم اقن بصنم د لاغر !موب لاوش ف یدل: احا »اهلی ا

 نوف هلی لملح بصنم لوا هدقدلوا یلاع هاکردضورع» یلاةتنا ماس یدیا

 ا دیادخ مگ هاش یدنلوا لہ یدنفا ی ان الومهدازری»ی ک ندنراسردم

 ادت یالمسا ندنغیدلوا فوز رال اناا یدنرزف
۳5۳ 

 1 یهاشیاوهرداب تاژد بولوا نازح ال تب : مش ہر × نا شرر ییقع هلو اهرم

 | بودن مدقمضو همرابدندفرطر هادعا نیک !تغدرطظ فک ندتناعاسو

 | نايكيزوانان ندا لو یدلوارت کاخ هلی ا حب یعو ی ر ھر اتر نرو ڈک لوا

 هل هرصاح یازوةطقارهر شو ماقتنا مارهپ هامس یوس هناسارخ ناخ هلی دمع

 | ندولادبع یغوا بودیامادعا هل |ماع لت یناکس هرکص ندق دلوارسیم رتقظ

 ی دلم ایم دنولالها یسیل اه اوره هت ید مش مزل اهرم ص اع یآت رد خد ناخ
 اش لا رم رضوان زکه ردنا تماص اند هر اتعهملع تنطلس فر ط

 ؛ ناسارخ ییغراهدلالخ لوا ید اهریدرب یریغندمگ قارعو سراف هدنمک

 ! هتیوزق نددشمبولوا ناس-اره ندناخ ها دمع تو ایسساسعاز ریمییکاح
 : بولوا لصاح : شامتناعو هشاسلرف ناناغو سما یا یوشمو دق لنا یدلک
 صالح یهاش تن لاقدر یمامعا ز رم ملخ ی هدننادش قاشتالاب
 | یی دلو دنارب و جارعمو بم اعز لا له د ةد رمش دلو م کرا بم چ هنس قرا دنا
 لاول یس هنسح تعددیخاوا نیت بالن داند نر زر کد نن امراهرانم یک

 , تل لرت یارک م ال۱۹ 1 هنس قر دشلوا یاک روزا قادر ھا اتنه

 یارک یزاتیردار نالوا وزن یک نرز رک تاوع هدنلومناب بودن اش ی

 دی یکاح سوراو هر نکا شر اهرم لو الای داج قی دلوانیشناح

 شعر ا رازق له ترض ۳ درارف ہل اناج ید ناخد ا

 هریساو مانع عاوان يد ند ها £ ںولو ارا غلب اریرب اشع «هناجلوا نیذعلول

 اشا بردن قتلا ااو نصح نصح هز هروح لیاقت کشند واط
 ,٩ ندمور تاد ناضمرق یدلدادوع همور ضرا یا تشم بو دانيت
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 ازریمهزج للا یلع هصکربةازغ نالدربءدلالخ کودتا بارطضازپ یک
 رر فز دن یو طر بوک هعاقنانآ شاطهمقو شعلا بوصاال یتسیرتم

 ندرفظ ده1۵ لصو دما بولوت سارذنا یرت ابث ساشا هلیا س اره هملغ نیکع ا
 عسر راد دن ارفس خاج دی یر و رض هل | قماوا یراتفاط هربصو ب :رظن بک

 عف دازریم هزج بشرب هدنراقدراو هب هخک هليا نال ذخ هةر دن ٩ نو هئسا لواا
 ندنلا کتل جاق س نکر دیا مج ماج رادان او | مغر طاخ عرفت لاو نوخر اجت

 یسهتسان تامدح ٩0 هنسارخ الا عرف یالوامدع یانهص تسمم |

 یارْفط یراسعاو هاحر وددم لناشاب رهعج زدرب ظفاح هدنس هلداقم

 نیعمهیلدریزو لوا ځد یموکح ناو تلابار» نی نما ترازو یارغ
 نام ارخ هن حس یازنااشص ەم هم یدنفارج هداز یوش مالس الامیس یداوا

 یوتف ناشلا عقر ناوی ا یاری بد دص ی دب ومل ا حشر دا تلاد ع اتال وم فولو |

 جرات تلحر یدلب !ندناهجوت یدنفا هداز یوج لر الایداج ف ئدلوا

 یغلادع نالوایلاوهرصمو ماشهرکص ندملوط انا ترادضردنلاقثنالاس
 راند زو لصهنم حد ندای بستم هدو داوا لص اوهب هسورپ الوز عم یدنفا

 یداوا لحاد هند رانج هثلح مارکت زعانالواهدوسا هدم اته مان یس هک

 لاسرا هل اون تاودرد لاس لاس بولو ارم هم لاو اشا سرو ا هزخ الا ی داف

 تعدبوب ةياور لع مف یدلبا قرت خد زوي هنو دلا یزوبهرکش ن ناشاوا |
 هرابد لوا ا شات نسحرزونع ظذ احر دیدامزورداز كن اش اب نانس یلسهّسس

 ند لر ماعهد الو انالوایراز الاسهیس لب هب دیز هغ اط ن دی االت سادن طس |(

 هاگردهفک و دنن هللا ف [طادنک ی را دز زغن سد ن دنا نصح هل امن لاق

 ییددلا هرکه هدف یاشو عالق نالوا ه دنزلتس درر تودنآ دنج ړا نا طلس

 رابدور ادٌةراوآ م ق ی الوا ل ص او هرادتقا د نادر ارش ناتسا ی سم داشرامخا

 ۱ دن اب بونلوانیمعت هدارزو دازو هفولع هدابز ن د ها هکر دقهراهزاعد لو !نالرا 0

 مدع یابردروش هطر اش اب لع یدلوایرارارقیاج هلق ی دی نوعا قلو اراز ||
 ناتجروک بجز ف یداوانادوبقلترازراشاب مهارب !مرتشد اماد بولوا |
 ماکتشا هست بولد ۱ یر هماق هتس> او یروکویرولو سام ا ۱

 | کوک هزرهلوا بولوا فاشیرب یارک نادرکر س نو هلم نوع هلا نلرو |
 هل طرش كما ماقتنا ماد داشفآ نا شآی ژر اوا نالوا فاکمالرازا هج وک |

 غد و نالزانادرکورندنعاتتا هارکءاش تموکح ناتنحروکراد ||
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 | یدنلواعوقت نوتلا دزو هرکی رک ناو شکشدبکود2 اض عود |

 | یکتا هنتفنارس خش هدشر قرر ناهدرزا تل ار ادر ادرس نل والا ی دا ج ف 1

 حر
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 a ا ۳ ۰ ف "ss و ۴

 غوط یوسیک نز هن اش تر صنو خف مس بو دیایتسو برح عرف هحراطم هل

 ندا دنارمس خر« یور نکی وم تخ و م از هلا ت سدو # نیدحومرکسر 3 ۱:

 دهعهکاشاب دارهنامرق ناریمریمهدنسانا نشد بق رکص ندقداوا ||

 ردد نشحرشع ترض بولوا مرکار ادر و مط عار زو هد ناخ دج | تغطلس 1

 یس ابدا سارد شم ربو ماکت ساه فاع نوزفازور تلود نازان اکر الدا
 تناسخوردغ مقاوریغ ناد زرو ید دلواادعادمکد قرا تفرکه لک ااطخ |!

 :زهشو یزاق دلوا تاس یال یالتممهدنس هو تز ان و لود انکی م |

 :مداش یسدکیراکبرکد رادو نصق ړل اراو ےس ارا صح هدنوکش ززوتوازیربت |
 تح رراو جدولا د درزا در. .تردلوا نیمعت ه هظذاح تمدح اا رفعح |

 نیغاوا یر ابرهشر ادم تل دة بتع لصاو یراتمخاکودت ارارق هدراکدرورپ
 ناشس هدا هلا فج ناو ناریریمو ست هیاش اب حسم یمظعترآزو نیما ۱

 مقر یرکسعمدرودند نوع اروصنم رکا طضوروعتهظفاح هیاتشاب |

 لب ارش خرس رکشع ازریم هرج ناق حوق لغوا ؛اش ها یدقیدنلوا |

 تمدخرارکت اشاد داهرف بواواروضح زعهمشادر کود اهظف ایر ||

 نادنرازودنسماشاب خیسم ۽ هنسارخ الا نر ق یداواروم مای زکه تع رس

 ناطات می یدمل وا عن ارت هب الاو ةر ل وااسن شاو س وابسب دوتلو الد ۳

 دقعهاشاب مهار انآطلس هس اع یرارتخ ادغنسرخدلسراد م>روآ دار

 مع هانشد اب نکن | نوا لس ز ول یر ھم را ا طاس م دق نون اف فوذلوا حاکن

 ہر وتو اتمی ما اعرکت نیرادانح نا طلسوا عفت یدراترضح ہا ||
 زذا تصخر ندنخ الکس هن العد الا ی داحقیمءاو اهمیت روم نوا

 «::ا3رهز هم نضومانالوم نالوزانوزعز انا مور ترادص تولوازاور ||
 یزکاب ولوا ضوع مع یر تاذالا م د اهر تک ونلوا ضرع ض نم ضر اع ||

 ه دنس هریطخ حداج نانلوا خف هلی افر ینا ام ثاژ هبضولا تتح هدنلخ ادو اھ

 هدعقلا یذف یدلوا منم هناصا هند یسیکاخدسحو مغدم هدد یک

 "تلوغ جک فکعتم هد هرفلفم تدمردق هنس تردا شانس قیاس مظعا 3

 ماکداش لدا ماش تاانا تعوکح بولوا تا نع نیعروظنمهرکصندق دلوا

 اس تارطق فا مس خرس تەجر ادرس وصو برف[ های ذ قی دلور
4“ 9 ٦ 
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 فطل ضش هرکص ندارتو فا طلس تاغتلا فودص رهطمهدنس هلام
 ۹ هتل هرخ الا یذاج ی یدلوا ین | هاکیاریبر دص خد لر !یمظع ترازو |

 اه دنسانن ارس بج نا یارک غ نالوا لما لوطرک نماد لع ءوسءارج :

 | یر شیدنا لا شدس اف معز ی دیاراثخ ار رکه اعود یصاعیدا مناقش دالو|ضص عد | |
 لا اراد ل ااش لس هیجخ دات هندرلاوه هن دصق یرا دور وم الم داد رتس هرزوآ

 یرارضاو تب دا عت مز لا صرا هنع امن او ناخ بوصادییارم ارس ءا نالوا م رک ۱ ۱

 یرادتفا مدع لداح کا اهاتوک نر الواط تسدن ندکسامنهادو :

 هقع اصر شمش تأت با یراند لوا نملوایر ارمشرادم تاودرد ضورع» ۱

 مداخو مالساشک هبساشاب ناشع ملنعاریزو نو الت _اریهطت هری
 رادکسا. هرزوا لمك ندو گاس دلد ااغ وط بالوا ماش حاف اشاپعرسه ۱

 نکدا يم ڪا سلفت لار شف یدناوا ماضتن بت ماش بصز م دنسارح ۱

 لاح هداهنمس هل دار رداء تعداشرا نا دواد یرداربن ووسندا رارف |

 هددتلا ید نی دارو تنانع کسانک راک شعیهبولوادابشناو تع اطا | |
 : “ ۰. ۰ ۱ ۰ ۰ ٤

 د نهان هناش اب میهارب ارم فا ناطلسهشاع فا طارح اد وسرد |
 ها ری مرع نیکی | تتامترامحا نعهینوعد نادمت طاس فرط بولوا 1

 ماست یتسوب « هاك هباشاب نانسیرادرتبءد رصم بو دنا ه هاکتسد مراکم ۱

 تواوایراصم اتم اهم A های ق یاب

 هام هت دت نفل اقا تیل رک بل باتو نار باتهعت فاستسهزرفم فاس :

 تانارتکرح ةزاوادر ع بولواروم ام لما ف قوت هدنن یو هک وتناعوت
aصدر اه ندیاعاتج او برق هدعرق ےلقا لیا یاسا تابآر  

 سعالابسخ اشایدا ه رف نیقلوا ریصم تدداعدرب رس هاب عوق یه یی دلو ارا |

 بوصاشاب نام ومدق حطو هعوحر تع ندمور ضرایاتش ءلالا
 ۱ اتفا دنس» یرمشه اش اس ۳٩هنسا مر ی یداد :العو خوط برخ هم اید 3

 مغان ت تکیه وتم یدنف اد دسه دا از لولهماف ارش الا تمشن نال را ۱

 ریم سلور ند.اضخ هروتم هد دعتاداس تاقنروشنم بولر اق

 نیکتدوررک یرفاک هدف دنا ناط س من نی دو امو درم همان مود
 | یرلوالالنع هدکاتیز لیهارتکا تولوا م دونم هل څر ننک او انیهرزوارادو ۴

 1 لاک | ین دل ناسا اشا ا ارم رها فارق |
 ےب

 دتدفخ

 ciki ت ی ۱ :

۱۱۷ 
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 دشت للاسر اهر زو هن ز خو رکدبع قوتسم یالقنالو هد هسور كلام

 نامش فی دادا تعج اع ناسعفطع همور ضرا یاتش»بو داریمعدو

 میس نالطاسبواو !تاحر نیشن حد وه ناطلس» دل او تعصع یارم.هرح یو

 عماج هدرادکسا هدععلایذق یدلدا تماقا لحر ظجهدنراوج یرا نم

 | تماشتساا» تماوردش- | اشیا كلارادر ترابعو ثب دار ادو هسر دمو

 نالوا ناور اراد تک وانا ءا هما تزاما تعلخزارفا مس دازهش

 تای ای نکرزو شکم ,زو هع | یذقیدلوا ناماو .نمازادم ایات هنا دتخم

 یکنا در اخ اهن قحاو وامالداروخت مانی ا هب ام هد اوریشون اه داشان

 را دعا تل ښاد نرلساتفم لت هعلق یدننوا:درابطقا لوا رات ظا

 || بسحر هرکصندک دتبا قاشع تامذجمض فازرشتب الو ةضبق بودی
 .تودباناورش هظفاسحخ تیم جام یاس اب قم رنز فا اط نامرف

 هدقدلوا لخ اد هب هفک ی دادا ق اه [ناسطلسه اکو د مزعندق اهق تشذ یسوالنک
 ندتغاطاهنامرف نکی ارم ام تالاب هنر قم ناوریش ام دقميارکد چ رق ناخ
 هلا لارا! یارک لداعیر دارت ,بو دنارا بیطظا تفلاض تروصو +رامکتسا

 هند هک اواناخسراراناتر کسر ادرسندارو دص یادع ام ندنکودت. !اضتکا

 ناشع ندنفپ ذلواراسادمقراتفرک یارک لداعدوملادعز هدنراک د تدازاشانا
 هلناراتاتراعش .یرکسع هندصتراتذتا هخعز بو دباراعخا اغ هباشاب

 ناخ یدل هزجاشم دامن نوکیدیزوتوا هلیا ناسناشعو + را
 زدن توت نواز اعاش همنجم نو دکت ثعادیادقاهتدطاس سومان كنه

 فرشتا نزار طزازعا تماخ یارک السا یرداربنالو ان زکت ازغ
 یراب نوع یراکد ده هدد دلوا لصاوهعرف صرا ها نادوبف یدلروس

 لخادیارک د بو دنا سول هن فاخر مم هلی ایراب رش تمه یرابسدو

 ۱۳م هرات × مور ناطاس یو السا یدلق یدلرامدعمیلقا

 هنرطا نمایم ارظن مک هلع تالطاس ف ر عه دنتاذدح ناخ یارک ر بارک
 تولوارطاخ غر هنفر طاشانا عهد داف ار دسعم ضعل تحت بوشتود

 نارو عفدنیکع اراعشتسادیدصق هرو دنک ندندناحروت لم یاشاب

 نددوحو اعلن هراح ویدا هتنامخ تمې دانا یوا ذه تکرح کودتا

 لا ا عقاو یداطمو × لصاو هن اج مع“ هد نعیسذلوایدومهنسلوادول اب

 طع ملا او اَشابناعک هماع هللا ةجرردشلوا لصاسلاا لع هنر والا

 رلاحر
a ERK 
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 | یداو ناشتو مانی هتنارز ن دان الوم هداز ا لصفتم ندماوطانا ترادص |
 | لواعم یارشالا بشن مالسالا خ٩۸ هنس هدهةلایذ ف یداوا ناش ومان
 دع هداز یوحنالوا لب |مورر دص بو دادعاشواوزنارا تح ایدنفاهداز

 ریح لاغشا اشابناسهحایذف یالوااتفادنسم یارب تسد یدافا

 هتم دحز قفاوم هنرادص4ءدرو یدال هتلودون, دور ندلدنای :رکسق ر |

 هدمورضرا یارصوراپنو لیلرایثهچس هلو ایاذکژیالبوناوا قفوم
 نیملوا مدام هن وگو رص هدس افراکفاو مدات هماهوا 2 نکیارا ار۶نز هیج

 نلاوح مچرابد بودبا لس هایکبراکبیزکسع فیاوورفستاسهم |
 رامک.براخادا هحور ول دردش# ااضتقا منو ضرع تااذلا هلاوت تلوتدرد

 تام دم صعد ںو دنا لاعور هلاسشاو درد لاو لالحو ها ءاکرد مع

 لذبو راذتعا ندنکودت اراستخا تکرح خج تصشررودض ی هاب هعو*

 ةدارهش ۹٩ هنسلرفص ق یدلد ارارقهدنرازو دنسم هل ارام راش دو مهرد

 رورسروس باترن نوعا فاتخ ناخ د ع نا طاس تختو حاتراوارم«تکناوح

 یدزاوا فصو قوز طاعمطسیواشاغوریس نوکانو کن وک شدی للا بونلوا

 ناتخ تمذحردرو مهر وس ےہ رات مارکا لد اهن دنس د چ مر الایداجق

 یالوا شو شز او یو نصر هظم بولوارش اما شا د حارس زو هتسادا

 هاک انهدننوبها سس هلا یرعک» مرزوار وشو هنتفرب ر هد ممد ڈ نمره دروس رخ او

 یبرقنروس ښې یدلر الس رورس ةرغو تر وس مر. ںولوا ادد اع وغو هدهبرع
 ناتسآ لا ناخ هاربا یک احناشاکو مرار کت نوعا لص بلطندهاش لما
 ص یاعدتسارباغم ندنفرطهاشهدروس مانا ید: | شمرزوس زول هن ام داد
 ۱ اشاد ناس مظعارزو یدنلوا سح هد لة ید نغلو ا لص اور با ضمن

 دک دنکود یدی ا ی دتب احب اتحا ضرع هنفرطهارک اش نوعا ی ارخا یا
 ر دصاشاب شوا م بولوااوزنا لوچ ځک نیزکت ازع ةد: رخام هوالتمم هناذعا
 اشار مهار ارزو ہ د ءةلا یذ ق یدل ا ےگ راہ درادر ساشا: دا ھر فری زوو معا

 رخ ال عرق یدلم !تعزع تدار هج وت همناج لوا هلیارص تموکح رو شد
 هنفارطاه دن و کشد قرقرهتلا دعو بولو ان اور هناوز فرط اش ادداهرف 4 ( هئس)

 فاشاب نادسهداز هلاه> ناو ناری هری هو نیص ك هل هان سار دن الا عننگروسرب

 × ناور ی دلو ا یلزنم تنس لها بجر ف یدانانسعت هنسهظفاحم هليا ترازو

 دحر مورو طمص یجدیرا هک اوا صعد برق هناورر ادرس #رد کف رات
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 ود دا اعتبار دج یدلوا دیه لبا قح کس ناسش فا

 هاش اب یطص مادرم یدنلوا تباجاو تمانع ترازو تعلخ هب اشاب شوابس ی
 یر ابز مشرینمریعف فارغ | عاب تاریصتتو لامها ناناواداثساندنفرط یف ادعا

 شاع هبارد هندادعتسا تمام اشا: ناس نع حاف یرادرس تعلخ نوا
 رفص ق یدنلوا فرلکد لَعر|لاعوز هلامقارد هب شان ییطصم یاس بولوا فد رمش

 هرزوا یدیدناوص یدنفان دلادعس ی اطلس لعم شم مان ن دلا ین۸ هنسا |

۳ 

 یدنفا هحاوخ نک اش اترا مه بو دنا اد مو د صر هاچ ةد وا هناوط

 رب رسو در ذشاکه وا ضر نم دند مزا او د ناشلو ادصر ح ار تم | یراطرتعم
 ۴ قیدلو ال اعالاطداثع اداس اوز قاروا٭ یراکدتسا حفز هرب صد فرم

 فاطاسدوصةم هل اوت تاو درد هنس ار نیکو رم شد" نیک سد هند ادخ دو هاش

 یاب اوچ هدقدلوالالج و هاچ هع لاعوز یر ڈررع ںو دنا لارا

 معاف صنمو لامهاوریحأت یرهاقتلوا ملساةریزورب ترازورهم بودا

 هدادلدلو الا ع ر قیدناوالالخااشاب یطصمالال یر ادراد رم هلرب قاتم

 .دوحو كرات طح یدنفاهداتفا یلالداو ددر ا یتشع ةداتفا لا الال اج 1

 یطخ ن هسورب هدانفایدحوک یدلواهداتفبانف اخ د هور یدو ءم |

 ناتسراد مس سس نکفا لظ ترازو د اسنول امهیامهردد رال اه رالاس را
 ۱ ن 2

 مزعیدنفا هداز یضات اشک کشم یهمرخ الا عمری یدلوا راکماک ی اشاب

 دم دمسلا هداژ لولعم یار شالا بق مورر دصاقداس بو دنا اش كلمه اکر

 یتراندوه هه :اطمیق یدلوایوتن صنم یراکتن اماتمدخ ي یدصتمیدهفا

 اصر صخ هدرارن یرظبورورامت :ع او مو یی ء> هرو ر: 4‰ او زاد رّوکم

 ا سول راو فن نالوانایز بولعم هناح دی الت مہ درادعاباوصانبعا

 هنهمقاط هقوح ی مرغ ړل .داغها شکتو ماما نيدو ار رقم سامتااهبراهماع
 یشارادهنزخ مف یدزلوالبوع هسوکعم تشهول یراسو نم لکشو لد دمت

 مام ماف یو الایداج یدلوا فا هاش اب مسه هد نتموکح رم همانا نسح

 لواندکلیکد راک لدا مور بودیا اق ےلقا هاکشام مزع اشاب ییلیصم
 هدامظع ترادص تلاکودنسم اش انشواسندب اال تعا هت رازوردصهداننا

 ازمهناشاب نائسرادمس ترازورهم هرخ الا یداجق یداوا امرذ نامرف

 تحرر ثق یداوا لا ہر اهل ا اغ انس ح یھ ناناون یاد نک ب ول روک

 ترار ص
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 نداشکروشک یاشاد قرطو لا صوا+ ضرع هلی الا صو اهررخ د ق وتس ھ
 هښرروا| جا“ نالو اناورمش تا الو تالار ادم ف × ید ابا لام او هشهان یک

NS’ ۱ ۳ ۶ 

 نیغ اول ش+اتعر ایم هما ال زاك واز ور دن: ابح لند هدنهاک ۳

 ناعگ ییغوا سم دزوا هلی اترازو اانا ت ونلا هري ةت محا لو عزان یف

 بو ص نیفاوا مارآو نوک سرو کر کتراغ اش دن موسهی دازوکازیس هباش اب

 یردنلوارارف لحر ط>هدهور ضرا تولوا تءرء طح همجوف دانش

 جوق یلغوا قخاوا سکعنم ههاش یدوعهلماهاس# دیرک لر ادرس نان مر ف

 ناخسرا بودب ارادرممهرثالاس وشهرکشاردق لس ز ووا ییازریمهزج نام

 اشاب نات مف یدلباهلاوخ هرزواناورش هلی ناتاسوناخ هعن حد |[

 مالسا تارخهدنسا رص امت ب ودد | لایعتسا هلا_یثتسا هل کس دوحوم |

 نلاوتاا یی هصک جوان روک حوا هدنزات دلو لب اقم مالظوروت دننام مائلة دخالمۇ |

 یارک لداعیرداارب فاش ح رقم د دار موب هنر دوا یلاخ ندکتج نیفرط هایس |

 نیکعشریا هّدا دما مالنماهاپس بوک ندوات درب اراتفراسطراتاتر کش |[
 || قبرطراعت دلا عج بولو ارو ضن مر کار وتس لامایرمسشمتنرکسع فص |

 هرزوایرات داع راد رس تص رزو دص فرات ترک ع * ی الوایدتهمهرارف |

 هدنیک «دنرلدوع رابرپ لب آرا“ م انغ بو د اراغلا هنس هکساوا ناششزا |
 |یرکس عور اتفرکیارکل داع بولان رکو ا هلفغلا یلعراش ابل زق نالو اند تصرف

 تواک هام رار کت رد اروز هزان هایسزرورعُهدای هو دذ شاملرق ی الو ار امرات

 نانسعاط المو ےذ یمساطویقر ومد هل ازادنارب ج هنار دح تشرد تس

 هد ههر کد 4کم یدنفاربورپ ناغاوامارکآ لس اض مارا لنا داد نکالا صفت
 ترم را نمراوج هدالع»تولوا نز سما هةح یادو *رفک دن مازحا |

 یلاعر دص نامزر دق هنس شد نوا م ف یذلوا الر امع ل اچ نیفد دا رک هک دخ |

 دهاشزارط هزاسخر ی زکرب دو نیزر یار بولو ا نیشن حره هدنرازوردخ | ۱

 هن اولد تشد زحرت نکردد !قاوبد یدنکد اهرزوا نرد ند ۲ اشا د ع نالوا تال 1

 یدلوا یمطظع تااکو د: سد سلاح اشاد دجا بودن شون تد اہ شت رشندنلا

2 1 
¥ 

evn 

 | شابنافع نیفماوا لاعب هلباقم لنا نارس خرس هلو صلادم دش ناز ارکه مفدۆ
 بو دیا تعرع هنفر ام جا درد نوح ا صحت هرزوا یهاضتقا تفو تد صه

 ]| ندنرادصیوطات ارطق۸۷ هنسا مرح ف یدلدارسک نران لن راکم |



E 

 ا مدت

 × یرلوا ناشوماح لع یهاک ارم نایک ود آلم دمت هناور تګ قانع

 و دنک مور ضرا لاها نوعا كمر ادنز کن دیداعا٭ ید ابا٭ ۹ ۸6 هنس ف

 نیرف یرللوسم بولوا اعنداراکملط هکمکعیروسهرهش فارطاندنرالام
 رامدشم |مادقاو ینسهمامن الب |ماشها شیت یراستسدهرکص ندق دلو ا لوق

 ng الهز وح فح له ارکهاش»+ ۸۰ هنسل مرح ق

 کو دت از اعاهداسفدانزءارب ازاسهنتفرب هد هش وکره تولوا ما طلا لتخحم م

 لاعةالا دل هناتساضورعمندنفرط اشابورمسخ یسک راکب مور ضرا
 تن صورقوم هلیایرکسعرمم تعلخاشاد ینطصمالال سوق اف نغلو
 نانسی دعا فتم ند او طابا ترادصرفص ف یداوارقس هار ور هلی ارکسع

 مرهو یرب فعصتسد یزقروہط بح اص هن درجو سورح لم یدنفا

 نیگنح لیخ ندتراصح توانا دیرمصق ندنن علف هظفاحم یوقهایس هلسالمتسا
 ودیا لح ارم یطرتا هة کرک عر حق ایا باخ هلو خه لح ازان
 ماش بصاهدارک مانردلح هدشس هک وا ن اگر ۆك دننافاضم گراد
 ماما هخک سو ناخ قاهوط ناوع ڈو ناور کا نوک یییدنلوا مالعاعفرو

 رکسمم هلا شاباز از لب تزد یرک نا تلو ناخزو ةط ىلا ماو ناخ لوق
 را وارا درس نیغلوا موهم یراق دلوارا ذر که نما یادوس موعه هرثا رفظ

 | هدنعابواهار دنکساو هبراکتساو فنع؛ندةلو ار ادوریک یداو هدا در متا لا

 شو کو + نیمعترا کیر لکن ج اقر نوح | مف د نی هناکسهلوص بودارارق

 يآ در هذفر ند ف نم“ د بودن اندر لت ادنبو حصد ددارف نر راشو هو

 خلوت لامتشارازراک شن اهلا لاح ر لا طا لج مد کد دلی الاسرا هسرزوا

 داتقا رس خرس هدابز ندکس شد نوا تولو زنا هتسخ رکسع ییصترفط ت اصن
 × فص وب هرخالایداج ف یدلو ال ارتفدنک هتسا یراهدع هحاو لاله اخ

 دهاشرهحوتم فورعم هلکعد غوا یر اف ن دحز وکء ارم | نالوا ند عش ده ابس
 ندرک هلمعابنا ل كع ذآ هدهاشه ینغتدلوارک هواعب هدنانتس فر طر فط

 بحر ف یدلوادنل رس هلم السا حاوردشروخ خات تولوا عانا هقرذد اهن"

 لاعتراتمار قوس هنناچ سیلفت نالواناتسخروک ءاکدخت هلرب لاسةاورذ
 تالعشملج نغلو شک ار ارف هنفرط هارکهاشناخدواد یمکح اح بون لوا

 مانهودنسکسلا ندجروکء اس | لاوش ف یدنلوا طیض عزاسنم فال باتو
 ۱ هم السا رکسع بولوادامقنا یاسرف نیبج هندارمر درو شکریزو هد نیلفنریلدریم

 قوتسم



 ٩ م ۶
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 1 یذعرازوصق هدرو دقه فرم هداسف بان دسوب درولو دابدزا مد تار طصا

 ۳ نكمل وو نفلو ام دق تاء هنر فس مگر زد هد ةيلع تنللسفرط نکس ۱

 ۱ هنری هاسسقذ ال هتنطلسناسو خاته ازلممکت قبامسارفسهح رکاب ورا |

 ۱ ¦ تنک فخر دشاروکرادرض نور دش ملک اردک هتل همدویلم |یدلن مادقا

 ۲ ۰ شکار مو ساف یصقآ رع هد نیمز تره تب الوردررحهدربس وجراو

 بو دنا داب مدع مزع یدنهم د څ فرش نت هلل اد مع فرش نالوا ف اطلس

 فرش نالوای ۱ ع یدناواداعصاهرزوا یرد د تخت مصنددم دج فرش یل غوا

 | ماها هدن رها لا تقر برج هلی مصنتسمو ماسق هدماصخو لب ماتم لم اد بع

 داره لو دار رد نر بز تم هادقاویس نکس پد 7

 ۱ ناضمو :یسیکیرلکءیازچ بو دیا لا ضزعهریصم تزعم ب اب هناجر
 ۱ یکسری دز دیادا شاد لی صیلخت کتأمود دما کلا دبع فرش هیاشاپ
 مصتتسم هدیوشاو ليج الو ۱ حرم هعفدو * یدازوس رادصا نولاپمه

 ۱ || هتمالس تح“ هلی لملق رفت بولر | توانم ن د مشو د تنطاس تعاحو» تولعم

 | كنج نادم »ید زا كلام هکنس امری رم محازم ب لا دو ثلام کرا |
 1 لاشرول لالصو ۳ بابرا سلب ررنصختسه ؛ندیآرب رک ار كنها ندیتسو |

 ان نه ناک وا هو طزو حوابو دنا کما ناسد هرکاچوا لا هنلارف ا
 هدر اطم ليا تامل ادبع هدلحم مان لبسلا ناو هرعرب ییلارقمنرکسع |
 1 ار ناداه چو ھات یدړڅا هزه»ید هعقاورب یتردش ار و

 ر + نامرف ذ ییمهدابزن کتی کت بودن اروهتمهلبا مارهناهمدصیروشو

 رسک

 هت کس سرصتسمو ٩ ریسا کبد قرفا دع ام ندنخن دلو هدایت نادرکه نا ضنوس

 هر اوصتب ام ی وخ EY EOE تسع لار و. لارزفو لامتعا ۱

 ن دیارارف رکن درادوریک ضرع هلیاز ازوروزرازهراب دنا مانتغا ماد هالا [
 نفتو توطو + لامقتسا سبب رناتساعو یار دروانش# یرا هل لا مچ

 یدلناتغ دار دس هلا مساو لتفهرذاک لخت بو دنا لا عاری عو ریو: ح

 نیش ناب بواواخیرد ی مستعد کس یار كل ازقهدلاتقو برج فا دیه |

 کیو یدلمالاتقتنا هنکیلت تسدیلارقهننابسم |یلاشتروب شال نینهانوا ۱
 رذ فون اھو یعدر یعدق لنودرهد لع !تفعن شوو سن جا زو نسون شراره

= 

 هن دوحو زكر ندنوک ج افر م2 اوا صد رهط ناص تاللا دمع :

 سن »)یاد دان دمت وان ول زتاع هلن هد ماوفمص کلر الواى اوت *

 RATATAT کر که
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 | تدد انصاف تضمین ورا دا
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 5: +K تن دهع زمرد نیم تيىن ەتدجو بالا

 یزهاوحنامز هل ات مدقه ند ند ام هنری حن تھر دود : ےک نکا شا

 لوا هتساناضمر ف یدلناشوغارد انتج یاروج هدناوضر یازفا اص

 دؤهط هذان مش ناوم ارد ص نددوڄش ±4 ات هاگتسد فراق هاکالددا

 یزد, تو دنادوعض ه نه اش ته دشا درو کت ناسا رک امن ل دنا

 عضو ندنتلفغأ لاک اوما نیازخ کوذتنا راخداو عجم ملا لاسماو لغ

 مزعیدنفادماخ مالسالا حش ی دلا فالناس هلج هدن دمزاو فارسادو

 یوناب نانگ ف یدللژ اعانالا هه یدننامجعاهداز یض اف عورر دت مالسااراد

 نداشت یانکتتوعاناطادهامز رهف تارالعان اض تفع یارک !
 دمه شو دنعسو × ناتار هناتح ناتشا رم تدر تولوات اور + نیش حدوه

 هدنزاوح یزادع ترفغم راز داع نیس ناسا ميس يح ید ام لاو ۱

 یدلوا مزکم هلبافاش تملخیارکدج ن دن دالوایارکت دادن نوادنا مدعا

 او لوظ یاشان دع لماخریزو یصاوار دص روا دارم ناطاس نامرخ ا

 دانخعالدرب :رزوا تهذدواضف یاضتقمیماناعر هنا وار ماترس

 هک ت کس امر هر دم تن اشک رکننع قالق «دنآ و ف هنو ټر داب تاو

 هان رس هننزخوزکسعا ندنناخو-لاس لات ن را هظفاخحر طنضقا

 هن یرنضن دفن او لذ شحم هد قان او مطب سور كلاس آوا ج اخ

 ر زک لواناخ نایخلس ناسطاش م وحساس ئ تاک ناعرا ت ردو اط

1 

 | اقا مرع ناخیارکت لودهدهشلایذ ف یدلوا نامه دننا خر تجر "ناتستش ۱

 0 دکتر هقرفر کر لا دن شا بک شه

 هدزودقفا لنت رود هخن نوعا لترشود هتان ٥ ده دعع یرنطد

 ۱ راق هزونرکسعهسر رولو ارر ةد روس ةف رظ ق رەت ر شرا ئ دع ار روت ۱

 هدهقاشفلاکد ابر زاناعرو رولو اف عانت فراضمرئاسو تخاومو ۱

 ےگ راد لس یلورواواروهقم لا هدروص :هرکشل تام او تام تزلوا نون 1
۳۳۳۹ 

 | هیقدنا نخ تح ار لص دقع تواکحراتجز هثهدرفس کو در اهر الا سو خم

 یازوب هر دشاوا تار تم الوتواکد هنو منا طر کت عراد تنو فاد ند زو لکت هن 1
|| 

 یاو ر هد درد دقت نف دنلوا ترتش انت هنداهسا نو ماو او مم اقلا هب اوص ات

 و Fa ویروس n a د مرام ع ورم ثلا

 بارطصا 1 ر مو



0% 

 ترد یا ےاردنسا مکے م فی داوا مارکا لیا مامە دماقم لوا یدننا دج
 نماش بسام هاش بدم لب جانم نالوایهانم لر یهاشحاتهنس

 ردح یّهمم سپهر زو تاناوزرهشآهدنوزقرهشهدندتدو سخ دو دح یر

 نیهر هنسهدهوگن لاعاو نیمز ریز نیفداموس لتر شام یردامازریم

 تولاتوربجنزو ل٤ نالوا مانادزناز هژمم ان ههشهق الاح هلرب داسفورش

 یرپ یرهاوخ نو الازریم لمعع-ا یرت یکم سپ ناالو االب دن یالتص هدنس هعلق ر

 هد دسحو لا2 ترش لب ذرو عیظ قد هالا یصا ب امه ط م ف یدلوا ها

 هاشیدیاهداددابرب یو تخر ل هفاطلوا هلی ارکسع تاراردا مطقو لع
 ید رط یدل وا كلاس ع جو بانشاو ده ه ار ل لدادخ یتسش ول هل وشم ړل مچا

 2 ص باتن انع هثءاج -و تسلهاداقنعا مقنسم حام مند دا او صفر

 |شلوا یزاتخم یفاش بهذ هو»یراکفامخ یش نح تام توش تولوا

 Ee یعو چ ه۵ یراق دلو اهرزوا دی دص هب نک یضفاورنالغ

 ناطلس مور ع هدننوزف یف هدازهش سد نوا یهاشرب مس هتسز اش ندمس امهط

 هرهزربشعرب د هو هدماق م مان فاد ہم تا یراة دلو ادهش یدالواو درا

 جات هکر دق ب نواهدنوکرت ندغالچا نالوا دنر کف فالخر يشم لس بو دیا
 ٭«یدلبا سن هما راد همث یزد ا یشابنوخ خت نما یبنادالج یشابازف

 رهک دیس خرس نالوا لالهالاخ داتقا یا یرهتهمدص هد هفاتخهنمزا
 هشیمه هلاع یاره م دب رهس هکنوحردررش:کودن ازواجشندکس زوتوا
 تخار هدرورغو تنرادول بولوا ییرید مسر لع | مسوروج بار هز بارشا
 لا هلا نر درمان ن دنامه سابع ×ر دریا مد مس یک ف اوج ماب اف امزروضحو

 بولوا لسم هنس المتس! تسد تفالخ مامز هنس یدب قرغ نکا هددادسو

 داباور او هه همع السا الاغ هپ ادادو لدع هلدا هاب رهاتى رتا دەس مەد

 لما كل ذکر دخاواتف ال ناونایارید تسد یازو قط یخ انکم اش چ |

 هللادامع لس تردیالاب هذ مدن ی دام طو هری

 دتسهداز لولعم دعاقتم ندنترادص یلوط انا بودناافعتسا هلیاتزدق

 ینا ند هذسیرگد ن کناف در ورا رف هس الحایاز اري هز د مح تولوا

 |از ريم له لب ار اص خ عرش نیصتو استازی مر دمح هليا یریب دور کم اش ناخ

 یاعهیدننادخرو ۲ تربصوروعت نورصدرو فقضاند-سز دراز یاد

۳ 

 | هاشتنطاستدم بودن انوخرکحو شرراد هل. انوک انوک تا یییاسم

3 ۱۱۵ 
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 هاش اب شوا سیار هم نو تلا دزو نی ةا ئراهمرک دازهش هد ندا ط س

 هنس قردراشم امور

 مارڪ ةزئاسا
 ادح او یدنفا سعتو ید ارفعحو یدنذا یشعو یدنفا ن دنا يع هداز لربس

 یف یاسر رسی زفا فرش بولوا یرلهداوا ناتسد زوماقسدحاو دعت

 نبع تدا صا یدبایراولهآبتکم نیسنررص یدنفا هب اءاطع دن راق داوا

 لاوز قرطت ثعاب هناا تاتفآ ل اجر بولد قرفت هل بارو رع تماشو لاکسلا

 ماء 4 هنر فص ف یدلوافسکنم ضرالاتش یدوخورهم تولوا
 باتفاناونا یارب تسد یرات ضح یدامعلاد و هسا و اان الو مه دنراتنطاس

 لفکت م یدنفادهاح نامزرد۶یاترد حنا هدنراتفالخ دمع رخ اوا ںولوا

 ماهملفاکو مع ارزو اشا دمع یرلمرکم رهص+ردثلوا یوتف تمدخ
 لددامن شیب هلپا لب لالجو اشا سعت یرامح اصرو دکب ولوا ملاع قاخ
 ردرا عود هشوکرب هدیدانهدنداو نالوایراداتعاا هص

 ثلات ناحدارهدهع داو لصق

 نالوالاسةاو تداعس راد اههاس هناسدنخهیرراوک رز رد, لاقتناماس

 یرافرشا م-لصاو لدرترمضح روادا مم ناطل ہن یرلفر ثلا ن رو فلخ

 هوک لوا تورو هجو هجو همحرل هنفرطتاطاس ی.ر < قحاوا

 تاودوهاج باشااع هامو لامقامسفا روز تنطاس نانکرف هدنخرف
 لداعرو ۸ ؟هنسا را ما ناضهرق یدلو لاک لصاو هی حرب هدزاودربس

 هدک دکر ز عمت بوناشوق» ماا هل دهعر وند دیارخ افت »رشح ات کرد هشذهش ۱

 د رات هنيئا ->ایدلوا شبا طع × مانا یدلبقدح یب خنک ههاپس» هت
 یاش نالوا ام روهشم هلبا م رکواطع ٩۸۳ مالسا ریشمش هنلاس سواح

 ءاشدان * ردرات یرلکو درو ماظننسح نوح |یراسولح ماع لنو دیرف

 لتا مور ردراهواح لاس رات یچد» دام ناطلس یکلگ ی داوا لاع

 ص نانا یدنفانجرلاد نالوا لفتم ندنکلر ارك عاف

 AR هنر ۳ هتسا لوالا ع.درف یدلد اتلحر هب امقع ثلمیارفاافص

 نا قوط ناوسشو ناور ک حلال دهو همانند فرط سا مط هاش نوح |
 ۸4 هنس لد اوافق یدلدا لاشم لاله با کر لیقت فرشزرحناش |

 م دع هم رح ءاداهلیا یرید فعطیالمتسا یدنفان ۹ ۳ الا سن ۱ ۱

 تردو
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 ت سس سست

 )لیا مارس ض مم نالوا ضزاع هندرادومپ دوحو هرکص یا یک ا ییح تو دنا

 حالصاوندب توش اطلس ٌهصانءامطا هدنراقدلوافاوتان رتسب داستا
 یاصیالسو قامطاوبد د دجاتحهبات بارش یرلفدلوا داتعمیراحا سم

 ل = نم اراش | قافتاهنکح ر دنا هعاسلاءزب حالع هتلع یراق دلوا التم

 «میلس باش هللا فا نم الا * یانمتسا لاد برمربو تصخرەنىم دقع

 نٍ زک نیطالس ۸ ۲ هنسل ناصش ۲۷ فیدلوا منسنورتوک بارمشمزلصاوو

 رار ابر مشن دیار ذکهب هال لاع ندنوسانروشک هده ساع یارمم ندهناع۴

 رگتدم + تاطلستدم +یقسولح × فشادالو ر دراذول یسا دنا

 ا هی هم ۳
or ۸ AV 5۳۰ 

 تارحفر هدهمهاتوکو هنوفرارکتواسنخهو هنوف ءرکصندناتخروس
in:ردرا ش٤ اتم  

 تاریخناس
 هدهنردا بو دناادنلرهق سعااز وحج واهدنفارطا م ارا هلا تو مرت مرح

 عماجهدلح مان راکد هرقر درا شعا داحاهناخ لعهو هسردموث هد ارادو عاج

 هش :وصانا +ر دئدن راول سر انا ر روغ ەهاشدابر وسنالواهدننارطاوتراعو

 عیفرت هراشم یک او ٭ عبسوت یهاح ند هلی هلازا هتد ةن !نالواهدنفارط |

 راد در دن اراوتسا هلی هاب نیکتس ن رار ام :ندج اش السم هليا ناد دج رکي و دا |
 ال ی رلدح ام دلاو یسورب وک هج-ح لوس نال وا مد م هليا لدو رب لمس هم دص

 رسالا يما ٩۷٩ هند قر دراشاوا یفومرلنوب هنماعا بو دن اا دس اد ړ ت

 ودماقاخ رات
 دارن یاعدالوا

 تام دجشناطاس ی ٩٥۳ هنس یف شد الوناخدا م نا املس تناعاسدهع یلو

 ةدارمشس مانناخعو نا دبعوریکن اهحو یطصو ناعلسناطلس 4۸۰ هنس یف

 مدع تبرش هلیمات ماع حام حالصا ۰ دسواج موببولوایرارابتهدنخرف
 رابه اشو

 ناشتدامسنارتخد

 ناطلسءاشاش اب لاس هجوز ن اطلس ناخرهوک »اش ا د هحوز نااع اس نانهمس

 ماکنه ناله ناطلس یراناشیلاعدج یراذوب نایریع» طباضاغا نسخ ةحوز
EOD, o30وه  

 ||. سس سس
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 نیشن ها یمهرفک ب دنوبولوا دراو لاتتمالامزال لام ندلاون
 بودا لاء نم .هناشا محارم ناتسآ هنساحر قلوا نانمطا ناوبا

 هماوامادا هم لص دع راقم ۳3 ردتاوا لوصح نیرفیرالومأم

 اتش مسوم برف را ناسا رام مکح نیثاروس نخ رتول د

 اناسو نیک اب هزابم یسدمهد قخاوا ۹ تادرت هب هشاسیسا هلبدمس

 نذراعاا بطت لاوشقیدنلواریب دن جاوا هسرت ماکت دتداصس هارد

 هدعقلایدق ی دارا نیماع یالعالصاو ندا لص مح شە داز ن را اروت

 قلا نواوهغرداقهر اب یلاشّعلار ويک ابونلوانسارادرمءاش اب نانسیزو

 مرګ ف یدنلوا لاسراهندراذرط برعرازح هلا نوىلاق :کی نواز هنوأم

 ندنراهةر م ةت روض لج بولو اا غور هم علا هاماک تر دق نع هنسا

 یدلوااذف شنآتسکاخ راسکس رالمکو هناخاواحو ه یهاع طم هی ادرار رپ
 یرالدک نوع ایراد هرهاعرالک تام نربانیرخ الا عرف

 زا یزوریفرکسع م ف یدل التعا هر عم تعوکع دماغ جسم مداخی یاب

 هتیسمو فا زط او یروالق شو دارا زر رام وب نطر یدفوتریض-تقافر
 تکلم یمرکهرکص ندک دتا تراغ شنا هتخوس نررلاش هما حو ن را هطا

 ةعاذمانداولا یت ا مسات نایات لسنرت تالواهمشرخا

 هرمصاح نوک ی دز ووا راد دن ار اتفر کک هراصح قمضمیداش نیکتس
 تيد دانم صور رادتقا هضمق لخ ادرادم نوذرک هاب نوار

 یراوبدورادنوم | یتماوا هارلتسههالسارکسعو هاکمارارارک-ت هراشک

 مس یلوالایذاج ف یدوا+اهلفاساهملاع انلمح»: لالح تروصرهلنم

 لک مهر اکدرورپ تجرراوح یراتمض> یدامعلاد وعسلاو اا الوم م الس الا
 تولوا لنه هنس هح اس هناخ لهم نالو | یرار خرا هد یر اصن | بوبا یا١ .هقو |

 % م ف یالو ااتف | یارک تنامادهعتم یدنفادماح دعاة:مندمورتراد ص

 عضو تمزالمزفدر ددرااحر لاس عرات * تنح ماتم هلو هدو هسلاون | التم

ORE AD eیان الوم ىغا تبونرب  

 جش نر همنولخ ع ام ید مارس من مصع + رار دیروکشم سمت لرو نم

 نکعورع هاکسهزندمّتج نیا ترمشع هاشداب هليا تقلا یدمآ نایاس

 تمههنعج تزخآو اسد تنطلسو تداناو دشت حهج یراترمطح

 بودا
 دن تب



 ت

 یدنناوالد دمت هملق یشل واو لرب هليا ېصنم قلناد ویقهدقالوا تداعس
 لصفتم ندنابح بصن#یدننا ىلع هداز یوانح یلوطانا ر دص نامعشق
 تدهن رق ف اعسنوعناضمر ف یدلوا لصفههراونااعیدوحورونونریو
 راشحاهغر داف لمکمو بت يم هرادیللازوا اددح هدنآ تردنخاوا اطلس
 |[ رامولیطهلیایکهدایزندزوب یک دید نادوپقهدنناطل ز درون واوا
 ءایس بولواراچود هنس ا٣ و طر انک هدةدراوهنکوا نررارآ لر دنادبق س یابرد
 زاد هدررات بش ادعام ندنغب دلوا تغرهدارطو لازندانز حدقندننرط
 تسد انکردتمالسیهاوخرکا بوسنوا لاغتشاهلاتف سنا لاعشا نیخلوا
 هکر دیویح ۸۰ هنسل لوالاعسرق یدلوا ناذح ناز درو هسکره فوه
 ارث لع نیرز دشروخ قروز هدابر دیور هنس هپ نیکرشهءارشانید ادعا
 غار بولوا هدند اتتعا لیروک یسکع یرارکیب تلخ : رکم هکر واندسون اف

 تآ م نکن ارش اهداشکل ایور هدنس اوه ترا ی هیمالسا لح اوس هلی الاب |
 زد شاو ار رک ار مع ثعاب یسهدهاشمنیکنا لوه تروصادسانهدنرالامح

 مدق عضو هم دع یداو هد هشت وب لا رهطم نعت الو لوت سم لاو
 اور هن انس ناسا ریس یدنفا مرع یدنکشات مارکت اداس بدفن م فی دملا
 لواع تصنم یدنفا نسح هداز یدادهلورمم ندنساو ماسه ب ولورا
 ةداز لم م دع افت« ندمور تراذص م ق ی دلما ی دنلد مدو نا يهاک لمصح 3
 دا مرکر رخ الا عرف یدلواد وچ ماش هج وتمودو لك اراد مزع دج اات الوم
 یدار |هداتناتسم ها لح یادهص ثن یدنثا یاب شوخ رس یبهلا قسع
 | بولوا تاودردمزاع هیاترازو تلخ اشا نانسرصمرک اع هدعقلاید
 هق رفتم لاج هدنخرفهاشداب بحاصم یدلوا مصم ناربمربم اشا نیس
 مالس الاش ہد ناخ لس نری امه روض- ۸ اطلس تافمناارورغ لب لالچ
 هست نالو )یم لص نیک نابز شخ ر نانع قالطاهدئفح یدنفادوملاوب
 نسهع اداد کس .دیادادلدع دلتا مداب رخ هک ول« ب ونلوا ىن هرس تم
 نوازا ر تو ژوسراهظاهراکم اکراب رهش تاکروید# م دیادابرف هک نم
 ن اشدلاع ناطلس ته یرودهدرانه وا ب وطوارکراکز ان همر کودتناعفر
 د دع یا نواو هغر داف + راد زکس یللازوت یک اهلی اب ىلع مت نادو نقاشا لاتا | ریروهدر ان الا مد دن حرت وان مال درو رول يه ماع ی در ونأح هل.
 د دنوهدمب تراغ هشت صرع نی اف هیلو بولاص هدیفس یابرد ها هنوام
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 ادراک اک تسد لد هما |یزوریف ماع بودم داع:اودرطندرابدلوا
 ندنتماصا نیکرمشم سوخ»مدق ونک, لزاموملادع کرد دما یدادا رارق

 ت ولاض هندناح سودز ندهعوغعام نولاسهیامت و هلو نیمار سورج |

 | نارکتالاتتسد بور او هتد رکهززجنکردناوجو تس>و دوس ن راک ر فاک | |
 لی دنو مقاوةدنس لب قم هروهر کم ند کاتا ناریو نعاضوع رقم

 اترا لد !تراغو مهد شن آریا حاد یخ دزوئر روکوهّ رلافک ح :اتهنلارق |

 ترفخد اتش منوم بوو ارهاظ شاندنزابک د 1

 مجانغ ی دیرب ږک دنول بولوا ضخ مهد وع هندراتطو یر کسع لبا مور نشو | 9

 یا ندزکیع رادک وچ وع «یدلبا"تاتش ةر اتما ا باحال
 هزهکد بندة دماخلا مد بول لامالاملیا تنغ لام ادعام ندنشندلوا
 هزورب هدرشسه سد ملر هک. دیا شاو انار کن دناکمادح لع ازهضرع

 | هدابز ندززو جوا بت یهو اھم اسوز اسرب کت داناو حلب دنو ہد لب اھ ||
 اوه زص یک ا بو ناک ت ساز هنس نترات ناسح یو هنوام یکتا نواو هخرد ||
 هر 2 لنفتو بوط تامدص,یدلمایازرتماو طالتخا هلا یرازیر اورہ ی ا

 بالتا هنو درک نویکناش تات تج تابزا یوضویانهو #بارظضا
 نادویق کی دنا شارو طظ قاراما قاواردبمرغانو مف یلانمت هنو عب بوریو
 نامه بولاص ەت الان د یف | یو دع ها ماکت ماننونواوهرب ا تفهاشاب

 رب نوش قرغ نوک ةدایرعاس دننام یمههدرتشان یاد او هدال: را

 نی افسو»# تجنررصروخ هط یخ ناو بول وا نوک سه رز زر هدر 0
 هکر دیو نع یو الا یدانج ف یدل وا تءزه نوط دص هان ارفرفط |[

 یر کدو مدعحاوهاروتسف رافکنیامنردق یللا داخه یار دم وعءاشنا

 || رادهنشر یرامادقآ فص بولوا مدردژآ توط مغ نیعالم هدانزندکس |[

 ۱ راک کت ای دشا باشا ناد لوق نکشلوا زاکشایراثآ قلوا مازهناههدص |[
۳۹ 

۳ 

 انتخاب رادتقا هادورب یر بوشود هنناسمیسهوام |[
 راتکاتراذک, بیصت هغزداع هرات نا تازو نولواراکش هالن له هاد ۱

 | صام ىح ملوا لصاو هلن تن لوز و بوکتف واكو دەت هرقاشابوترب یداو :

 ) یسکیرلکرارجیالوا لوصو م هفت تجر هر كص هنسر و ل رر عه ن د ترازو

 نع” دورا دفا هن دقت لذن نا هغر دق راد رکن عفان هودنک Ê ر ىلع وانا

 ۳ رد لاصاو تمالس بوصع نو دناراکش همت ا.ران یک ایر کد ندنزایک ۱ ۱
 ا

 ند ایس
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 هباطخ نسح ندا رودص ندنفرط اشابهدق داوارضاح هنغا طو ابان کل اع

 . نیت یاراسا نالوا ص دقع باص ل داد بورپ و تاوح هلاتنوشخ لاک

 ۱ | طی ما ی د ید اورو زا قاتل ایم قالطا

 :راکو د: دایاشمو رهع صقنن>ع | باوصات باو درود مودتنا

 ۱ _ یاضتتمرپ جم رادع ل وات وناوا تاللطب اف بر مع .هب اما همان ندتهج

 قايناتقان یابی کص ندقداوا ت سايب زمسراتفرکتسابرهمزال

 هدر توما ت ةد یاوما هلجو ن اف ازالو + لاعاهدنتد دخ لروک لدا
 عاشها نس هظا سرق ید 4۷۹ هنسا لوألا عرف یدناوالاغدا
 ینتمذح هرزح ماکعناوطمض ین اکا ٹکر وشک یاشاب ردیف عرات

 رورس هقر دن بو دنا ناريه رم ياشا رفظم لوز ھم نداذذدهرکصندماخخا

 ماستنا ثعاب یلوصو مامد ٭ ید اد ا٥ اس تتطات هاکرد مز عدل اروصان

 لوزعم ندهنودا هرکصندمناد ررر کش ءادا ع دقت قتلوا ین اطاسط اخ غ

 یسیتفمسودراتفاف بواوا م اا عوج یدننا یاکر |

 حرس هنرحه هنسهرول لح تب تنام هنفاتعس|تد د یدنفالکا

 لاطبا کودتدا لاسراهیو اهم ماش لاو .دننروئلا یذتفالخ د هع هدشنرنشعو

 هئ اشا عضون, دن دها هد ماتم لوا نو لوا جاراتو امشب مام تها لاسر

 مازلا هبزح هير فاه کس ل لا هنسرهب هنسیلاه |نیشم اوا ناکما کس اما 71

 سست تم ادوهماشرابد فرطتوتاوا

 تن مارح ما ه هبا ص نالوادو دمه ندر ل |لاحرو »دوج و م هل اتم اصلان ا

 تز ںوشود ندرتاف هدهراح مااا تع هللا یر یرا زا نام

 هلزوط نيک اناوضر هضور ناتسش مزع#دنهشهززوایرابخ اارب الاد ۱

 زوم اربقهدماناهنسلا یدص نم تجر دد صو روبرو ند ەدماقم مان 0

 بآدو عح غو + نج دو تشودءهاکدرابز یس هور تواوا ووکذ مال و ها

 رول سلام لاسراء :رکصندنرو يه هنسخ اور ر د دلو ان غو تاو تازا |

 ینه هبلکسلاب هلنا مالساروشک ماکسربضقتو لامها ب واوا لطهمفون
 لم ندر صم نیظالسندندودح هثاماشونرمشعو نام ماع هک ای دلوا ||

 ریخت یف ەر زج یا هد :اهرهاف توفریشعث ٥ برہذ یمکرح یاسر فرا ۱

 لاوج|لالتخاو تارتفضهب نکیاشراریم دنوز قربضز تس یناکسو ||
 فا تام از ج خو ها دیس بت ترا 13 اسکار افکهینلالجن |

 جرج یو یا



 . هابسواما ةن ةر کص ندماعای ەخو تەم عالة مام ی دنا شک الاشسرا

 درامما ؛یسزب,بناح بودباتکرح تدار ذ جوت قرط لوا با[

 ه دارد یور ید اش اب هل اتو طراد روش الا منزرشاساوا ق یذاو اراضح ۱

 نیصخ نصح لرا ید ندر ۶ قرط بولو ال ھاو هن هس غامر دناراکشو دص

 هل اه صا تا ساریاسو تورابو هنا ده دل الځ لوایدلوانید تاز غروص ع 0

 یهذخ نامه مرح هدن زا شو نبع بولوا شن آراشزرع قرغ نو لقرب لامالام

 هلن اراترز هش اورا رت تن عاهاژراتسریو مالغز یزکس بنه نوع ِ

 ترمهن :تاز ازعو+را اردد هد ع بل اب انغراوحریثآت مگ دنوماق یک ازانرب ْ

 میکهتساو تنم لار ةطدهاشءدهاشموپ یرلب ۳۹ ران هتخوسیاجس |

 نیو ناباغکودتنا اضتقا ثم لوط بلوار میم تق ولا تلاع ندنتهح ||

نادیشا شا هاب هد مد ةه ندر !اردقدزط حطق اش 1: < میا
 معدن ط

 . هرزوا راص > لها قبض اا ا یطصم رادرب ہ بودیاناہشا تازذد ناتس ا

 یاسنالوا هرز الوتسم هدر تا ما یذلدارارقهدنزکس را فلت

 ارو هری شا اعزردق مد ر کد زون نولوا رفظتر شم رس ع[ ضو عال ۰

 ]در انا هتسیخ را م لوا ید نواب ر هدنزر لبا ل مغ زج نوار رهن اس |

دذزو تؤ ااش اد ىلع تادوب قواشابترب و نانلو اهنا طرادرس ۱
 : غرد ار 

 اشاب لع وا توک راک بر عر یہ بولا توڑے یا ٹک تانداد ےل !هتوامو |

 | | هانا یوا مضنم ید یرادک دنولوا مع او یل هبات واط هی هعرداق راد یر کد

 درداعج دملا ەسوغام السا مالعاهدزوریخزودرب و مچ هی ەد ايز ندزو

 ال امو هریخ دو هند رح نانلوا لاسناند هملع تّدطاس ی ر ط# ی دا امام ۱
 ۱ هه دد

 | دس ندرك ن ید یادعاهرکضندةدنلوا است هزادرمن اتس هعلقتاودا نالوا

 هر داع ناسا هرزوا هاو درا دتا تعرع نو هلواهار

 هرزوا مادقا مادخاز ارکج را زکاسعورادمانراد رم یخ داواهداماورضاح |

 شنا غراوق ناد ةموص وداماتهاو نتشوکژورو بش ید نوک وما

 زاغا هغ الوارک اجو اغورر ةد ها ندراسحرآوبدنالوار ادهنشر هلا ناف

 زاب یراصحرد هی یرازو حرت تسدوزان با عرقراچ اراک ام نیک |
 هک لا ضیا هناتسکنرف نیر اش نبعالمرددلآناماطخ هش رانا ورسو

 بودا لم ت نزال ابو لهاو لاو ها نم رفت هی هنیفتهر ار رک نا لوا نت

 هوسا ۱ رادزیس هم تالاکی اد هو دن هان غامرک ات نوا ارج یکم

735077 
 ب دا اع ۲



 | ت ی لادا 2۳9 ا انوار ااا

 ۱ دو قوا اب هاب ریرونالو ای : یلیرا دز مس ما الا دع:بولز ار د اص لات ,

 1 یا هومر مد کو دتا مدح ضو رل نالو

4 
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 تا کا یازنفا یررش یوکے میلس ناطاس تفالخ دهع یو.

 لوح تاشلوا یدها" هندزلهرحاع لیطسا ندفره اصمم دم ندزا-اوا"

 ا لوس توپ r ويب هیوا

 | تاذت :یایاس سمم- یاد نام زعم یا ساو | یزازبمض ربع لس ارس

 0 اینا یسندعاو مها م . جاوا ۳ رکت هلی یر رک

 أ ا د نم رل روا مها یا اوطلمروتک هلعغ ندر وق: لام زی ترن لوا

 ۲ ات ىناتقەالالنالزاز 00 زیوانشاپ لا

ENN1 لاصرا ی 7 نوع یر  E 

 حفاو قارت ادن هلع دود م دزو ها: همانا لوا ۹۷ر هناا مرا

 : تمار رع راذوع" تولوا لوصز» ا اک روا مەنلا خۆ

۳: 

 رم چ ىو ۋازو سترك تلر وتم نەر کسو ا نالوا یکم یک

 ۱ [ ستم ید نرگس کور هازوط هد ات عمر هام تولوا

Cp 1انتو ترول تار ناخ راکت نر هليا كنرف ناور یز مالشاز  

 0 هددوالا حرز ی ا م لنا جنو ظ مو ح سی" یلاغهد:هلوم اراک

 ۵ ریو رصابخ هشوقها ندندهاحم نردعنلا الکل یع# رد اینرفا 1

 تواواد نانه اک هل ها نیم «خخهمطع ةونع نوک یرلکودتال: مکر نتهار هلو

 | راستعاندنسلامها :هشوقفل فاك هن رک یدلزا كت هانس هاکرش نا لاؤ ما

 | هلناهزح مازثلا یندیابراراص> مات فاو الا هنارا ناتبانس, فوم
 یار یاضتعدرب ید اوما ادو رادزس +زلب دنا از قع اوا ھاران کمد

 ی اش اب نط صم شع رف ناری مریم هد کد تد | تعز ع هندن ا هش وقل ام د ةة بیات
 مان بعص لا رپ سره هی لاا !یرکسعلابا

 د ا

1 AF, 

+ 

 اند نهج ید دلوا یوق ض نهد اسوة د ارس نغلو اید اج خات هته تولوا

 | لوزعماغارغمح ناشاتک طداض-ناساوایر ادتفایفمزال تمذخ»ءاذا"



LEA 

 نیشنلد قر دع لواهدقداوا ماتخ نسخ هصنم یا هواجو ماتا ن رة همکصاخ/

 قیطصمات الوم نالوا لاکدنب یل یدقع دقع هل پا هماع تدا مش هل اج بحاص
 قغ اة دنلوطانارطق هر ملاط«کداشکو تند دعاسم هک «دازناتسیهشلا
 ةمور ترادص ندنلولح مو> نمە داز یوج د | دیوز دا عم رردص نوک نوا

 ادننامهدمالعاء الع نایمماوع "جن بولار دب تریغ نج بکو هلی لوصوا
 مدر زيزو خسورکمرهظن »لی بارسا هرو مشه یاوع دنالداربادررا س لثم
 ی دباشاوا مهردو تاشرزپ هلیا شمنفتو لزعهدن دو دحز کس ینللاز ویز و ةطو

 هضالخ ناضمز ف یدلب انا ناتس مزعو نایهج یانکنن رت ةا ||
 هد تس هدام فانعآرهدتنامغاشابر دج ریزو هلیااشاب عسر هکر دل وا هبضف

 ندتهج ییپدلوا هدنفرطاشاپردیخ باوصو قح بو دیا باپتلا ارت شن آ
 نیکعاضماو مکح ق مدق لوادبه یعوق عر مش ےہ سم ےن رول نم یاب الوم
 مامقهرزوآماصحو څه ذا ب وم از حعم قبلها هباضق ی اضتقم عارب رو

 ندهاش مانا ها «یدلبا ماع ید داما لب ام ار همدم لزعا ادعدو

 تمدخرشاىم هدخفلاوب | عماحلدهماش تم شاد الوملوزعم

 زاوبد یرلکودتنا راهظتسا یراب انج ىدا شم زهره تولوا شدت

 یدب ارولوا سرادور طاش هدرزا هب علت ف اهرف او ىلج لة موس ص هدنن ادعص

 دنن ام بو داروهاغ ع۶ لذ ترا ھط كرو ذدیانالوم یلاواسللادع

 نیو بیصت کراس قو هجوداوسو # نا مح هداشکو دیةسور قداص حص

 ؛دنرازب هلا رار طح ناشناعسناطلس موح نم نامش آ داخ یدلوانیدارزو

 تولوا ت اث دن دوسۇ ساس توخ اتم هقالعءر ھو تءاث عاضر قح

 یا داد ادخدا دغتسا د اشرا نکی !تعزع ناشعمرک هنعطق هلة مانس بتا نم
 هعموص نیز کتازعوهاجو همنر لص ت هغ دغ د نز اب تشد هدم هسردم نه

 یراتریضح یدنفایع یفاطکعب للاب فراصل میشل ان الوا هللا یل التت

 روهج اکتبر دوره نولو اناء یالعالصاوو »+ نر دلخ مزاع
 زیاظ یدتفا ارفمح ینلکسادعاشتم ندملوطانا ترادص هم | ید ف یدلو

 نادانتساهکن شربت رز عج هکر دنر م ق یدلمازاورپ هناجر اس خاش یسور
 نالرای راح هفناتم کشت و لدمز وند دن یسهرب ادهرز وا ىدا هحاسه نف

 هنکحل ادا لثعو رپ لسم هم نم عالق بولو ال منو نوھ ج تزيغ یراپخا
 نک اندرامک لولم نالز اهن دانه د فنک لاح هدوسا یک اجر د لکر داب ہدننس اح
 ۳ ۱ سا

 لو



1¥ 
eههب  

 ۱ مازن م تااناهرکص ند الو نامعا قل طم کاخ هدنعاشات ناسا[

 هنهرهاف فرط رارکت هلیا صد تموکحاشاب ناتسبونلوا ماعتا هباشاب
 هدد رق ههل نار و مان ناخردزا هدناح اس مزا ةر یدلداتعرء نام س

 یل را قرخربر دق لم ه نکا ن دنعمنم نت ره ن دنا دورو هر هدنسهتنهزکد هر
 قخلوا نانانغیماوقب ن ابق نب صلاح ره بولو التم لار تدور ەليا |

 نات روک نالواهدنسارو بولوا ناسا یلاسرارکسع هلی ا هممالسا نیافس
 یرا کرا دل د هن الگ یابردهنار دنکسا کادری ییتکلم نادادو ناورشو

 ضرعاشاب مماق یسکیراکب هنککو دنا نکمیوثت هما نیهنندراونا

 یمدخ لوا رول شه یاشاد نیناوا ریصم فرم رس هد ان هتشادرب دلم اهناو ۱

 لد ارکسع ممه دصو ھول اسرایلو توبة جار بولؤاز وما م هلام ا |

 فاورسخ عاخځد هننرط اش خرق نوه اقلوا ھقدا 2 تلمح تھک
 لصاو هلع لا لدارلایط دعب نونلوا لای افا طاس :نوبامهههاتو |[
 نوعا فاکس ارك غو ترشامس ههمزال تعذش :یمالا تلخ «دنرافدلوا ||

 و دنک هسورح تا ام ددرس نکی ا شو اتینهربمعت ید یس غلق ناشردژا

 روک کو دتاالش سادن طا ږلد اع رر دت هجر دقت ب دلواړتم هنسارو نتكلم

 ربخ تروص ناحل فو قم وا مضتمهتم الو نالو ان ايناعع تم وکو راقد ||

 بولواماکنهپ اندوع جنم برق ورکم تامدقم کودتنا پبترت هدمها ځ |[
 هام باتو بل مابا هه ی دنشو د هناتو فتر هی ر. یک < هنت یار م السا رک )

 نجالرب مد مص رثا ترضن ر کشا نغلو مدع ب اة باغی راوتماساةو دلا |
 || «دفلعو بآ ی یارفص لوا ودنا ناسا بمطر هلی الار تارطق تانلوبهدنتسوا |
 ید ررر هدناعداهففص نیت اشعلا نیدمق یداوآفلترکسعهدایز ندنفصن |

 | تش ندنراونا ميف براوا ناب فارون مسج یکم !هدنتتسههامور هم بقاعتم ||
 ترم کا ول هد هفاسه بالن وک خب وا کد آلکد د عفت سعهدایز و+را مرادو رات |

 تام ین احرب لنز ول سنع, ندکارت 1 سحر ۷ ۷ مس رع قیدلواراطتا

 بھ اوب لکش لواو بانحعتسا لغو اریفصرب ضابهدانز یخ قرطوءابس ||
 ها رخ الا عسر ف یدلما باستک ران یر اندو مهرد بودنا بار ارود هل |[

 اضماو
 هیأت یدنفا هدازیوحو یدنفادوهدلاوب ان اطاق نر دص نک !شاوآ
 هسردم هدنل ال یا! قرفزویزوقط بولوایسرده برعالتمدهت یر

 کح تمذخرشاسمه دنابصق ضمواضقهار كلاس هلداترورمض |[
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 اش ادو رصد لاو ۷۵ هنس ف یدلد اره هرات رس یر یک لو او ںؤڼم

 هی داق: مات هيو دیم صد ن گپ ر ددک هقالوب ناک نیک | یدصت هبیدءدولظهداز

 هاکد ادو هلی نفت ناد ن دیا تباص | هنس هنیسر دبص ندنفاکش یراوبد عابر

 اور هماقملوااشاب نانس امش باح ناریمریم بولوا دوشفمندانعو چر

 میتمیدنفاد هدازع رکلادء دعاععمندمل وطانا ت رادص م ق ی دار رکا

 هنت ندنفرط سامهط_مگهاش ےج تلم یارادم ف یدلوا رک خعنااراد
 | لین ه دنس اتسم هنراد ا ناخ لوق هاش ی ک اسناورن وا س ولاه تته سواح

 لصاو یی د| ج دندي ر ظ سو رکنا لارف مقیدلبا طان»هتاود طا ند همتشاح

 لو انآ ش وام ةیثاطلسلاةرضطا نرم م ف یدلوا سوب اب فرشزرح بواوا
 هډ مقا ید ف یدلواهداهناب هر ازورضصق لس انیاوا هليا یصن» یاروخاریم
 یسهشاط لوقادعام ندنغیدلوا نیکنیک هدنع لامج كنار هظمهدازاما

 روهات بو دنالاله نیرادکیرلکبو و لاح يد اة درب لر ات ک تسد خ د

 ناطاسناتسآ ضورعم قیالوا دیدح څا حام نم الم هل. انتفو بم ا وب

 ریه تولوا یو هنع اڈاب نا لغو یدزوا یسک زلکب سج ,نغلوادیعس |

 ۱ هباش اب نامع هلپ رکسع رصد یرادقم تافکی داش اب ییطصم ال ال ماشناربم

 بو راو» صخاشأت یطصم۷ هنس لد اوا ف یدناوآ نمعت راد م دو ادادما

 اشابنانسرصمک احهدکد |بلطی هریخ ذو هن زخورکسع :ناناوا نیبعت
 ربط و ضر عدل اوت تاودردندنءفرط بورتسوک هدغام تروص نده دعاسم

 ناشهدنماب قهاوا حد ون هب او دنک یر کسب رس تمدح × یدړنلوا لاسر

 اشاب ینطصم بولواریذب هح هب ارینکریزو دعا سمری دنا کودتسالناشاب ۱

 اثار دنکم دا هبنارمرمهدرصم با شاپ ناس یدل بادر ع هماشندربمم

 هنء فرطندرب,بناج هل: ار ا دکر د ك تردراد ااا
 هنتفرابخ نجاح امد وخ اش اب ناذگ بجر ف یدلدا تعزع تار لدر

 بان با بو دیاری یالت هعن نالواهدنفرصت ت سدو امت ندرهطملا زا
 یلوصو برق ناش اء, ن ان ٭×یدیا شع اداخایدا فشن آ هلی اریب دن نسح

 نولاکر کس رم ندن دلو انا رکی د بم نل ماج E ول ییخاوایم ولعم :

 سکعمنمکو دناهرزوا دی دصت هبودنک بولوازوسناماس دسح شتآ هدننورد ۱

 ۱ ناتسآ لام الافبسک مدقمن»ز الواب ر جو ءال: ناقوطنیماوایرطاخ تآرح.

۱ 
 هدابز
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 سست

 درورفزوریراقالوا تداعسزادن ا هاسهنسا ته هردّمع
 نیا ین سم

 ترثنو بولرا ناکم دنلد تاطلس نانءمه یدنفاریورنو يدفادماح

 ۵ طنفح مه ES یراق راو ا یرا تب تو لدم هتفش املاع لدا در فلد

 || ترش معن زهر دکت تعانیرامادقا همانشدناسل لابا هتسق کنه چت

انت اعر تام تعهعدردج لوا اد دکد ناک ارام بولوا یرللاع
 نور د

 | هحاوخ قالار جر لاما ماح تام #زاب دلو ت ةعرهطم ان

 ۱ یدنفا ذچاهداز یضاف یددضاف لوعن اتساهرزوا یدندباوص یدنفا هلن اطع

 : هب لز طاناهداز لاهم یسیط اوت هدورب و هداز لب نسخ لوز زعم ندر صم هندرب ة هور

 || بولوا رسوم لوضو هلوناتسا ئدلوا ییاح النم یسیط اف هنهاتوک هنن

 یرهکب نوعا ششنعو قرت نوک ل وخ دلپاره تکو شو هرهاف تاود

 ف لد رار ضد عمط)ا ےل ن اطلت شد و هاو هغد غد ڻاکج نمی 4 اط

 ناهمو ناهک بولد رو هل ام. هلی لہجب ےفص نکا هو شید ن .رالغ

 || لوا ۲ه فران دلوا ما باص بات هصحندنراماهژاو ماع قرت ناسحاناوخ
 | دفاخس رادار هک هناط یلمزنر دق بز کس هرز | یلص مر ع

 هاگردمادخ فص زهر دن ابع ندرکسع نفوذ نالزاهدنراتم رخ زا

 : یاد لراودوروهرحت رهن هک بوک, بویر دیفت رند یو نکن دنه اهم

 ۱ یراد رطح دا مع نال بدار: ل اع دا: از شید ادوووحم هدنص | نانا

 یر دنعداعس دنژرف رکن دنا تراماز رفع هد سيتم ناور اصلا دعا

 |ادحنورا اوکر بردن بولوا دو ناون لب دنق یدوخو راد رهوک ل داغ الماس

 هدءةلاید یف راد SEE مه فیض مر دود زم مد یرارادیم ىلع

 ۲ ا یسهنس جوا 0 3 یراتدالو هرزوآ یسعت نیخروم صه

 )اوت یخ یا ناخ ناما س ناظاد یزاغلاولا ب ولراهدنلداوا

 هارو سلاکو لصاورُنا تچ ر بخود دارن همان یتحدازابراتاتن ؟ردنک هنر قس رس

 | عساو كلم ما ممشم عن هدرع زارع یازدشازال مات فامداشو ۱
 ردنس هپ همناجلس سس تومه هه مد نکنانامرف : ع.ط هناماع ان الو ا ی ا

 بود ارضا دتعاطا قسم دا لو نامدر کح صلت ۱

 فارمهلا هنعدقرتم هرکص ندکدتساتعاشا تغانش عاوا هدنسلارح

 نو کد داد ربعلوا EL اکش هتشاد رب کودتنا

 و 6 د بولوار داص ناشلا لاج نامر فاٹا رد نکا

۳ 

 چه ۷۱



t٤ 

 مالتا اسم

 هدازاشاب لاک رهساادجانالاس كاا دلاءالعان الود

 ىت ج هنس ق تام

CS ۱ arr 
 یدتفادجم هدار یوحانالوم زنا SES یدذفایدعسان الوم
 ا سی 34 هو ۱

 ۰ تاونات الوم + * یرانعلا ندلایحانالوم * ىدا یراق ا الوم

 یړنفا هتسفتامو هدسق لزع . ۰ هنس فاتامهنسفلزغ
ofr aor 0۰ 44 

 ول 2

 ىاةمملا هضور لنراترمضح ناععلا نطالسم اعناشن ناجلس ناطاس

 ۱ انا عج نوح” هطفاحم یوطانا یر ا تربع یخ یرللاحر | هنانح

 مچ دو كلتروا تر اون دیا هاک خو > برض هدرازغ یر بورت هب همهاټو کو
 واژاورپ دنلزابهاش لوانصلوا یراذکشوک كراترضح مملس ناطاس
 ا راسناشا نو دیالاهتس ارش لیرک هنفرطلالحو هاجر ممرقتسهلامتتسا
 نینمولاریما 0 هش٩پ و هنسل لو الا مدر ف یدلو !تنطاسو تخت

 موب نیدلوا نوکس جک ریکمارازونه نزیامهتانارردبسولج لاس عات
 یا یر فرا رکسم هر دعس تک هقرد د دج ن اطاسه دع: ارآ

 مراروا لشر دارا دام ار اد هلرب یراموسر تحمج مو دقرف بو دنا اسرف تلف
 لامعاهدراونکسقاح مملس تانارلوصو ترفءدرمم ف یدلواد امعلاتاذ

 ری دک هدو تس ر زو نا اراپ ظا ی هق-درمسرمس نوکر کس قرقهلرب لسا تف اطل
 لکه روم آهبمالسادوخت قعلوافادواج تامح لدبلا من

 ا رسوم اتتا

 0 بو دناریکل اعم رسوکءزاواهر کص ندک درو ماظن نسح هنلا اوحاهروصتم]

 ۱ ءرخ الاعم هدر قیدلیاسولح هن : تمدحءاداو سو اب یرنرارحاهددار هر

 ۱ رب یو E هایسو هاش هنز اي كرات رمضح ناکم نیملع ناطلس

 .بوالوا لاسرا هندرارو نم دة سم یرارهطعدسح هرکصندقرلوار داق كالم

 .ناطلستو ات یدلروسس اتک قوس هنیناج هئطاسلاراد هلرب لامقاوزع قر دب
 .بدقن به ذلا فاس مر هلصاف قحاو لوضو هلومن اتسارپشناکم تنح

 | .هنسادا هزانجولصرارکد ماوعو صاوخ هلت ماما یدنفا مرت عدس فارش الا

 ۱ اب دوازوش بر تج تجر یابردقرغهدنرارونلا عمال حاج هاکشیب بو دنا مامق
 هل دمعس تاع تلالد دیدحناطلس ناکمناعلس ناقاخ رخ الا یذاجیف

2 

AR“هز  



۳ 

 بار تملطظ یراوتم تول انام لواو بارخ یار ار قرب ره تبلت
 كلاغ ٩۳۰ هنسق یدنلوا ارحا هب همظعمه که نوار ګري معت ی دا شاو |

 اع اعوان نرارک هح قرقهدهره اف تنطاس یمرکاصوصخ هدهسورح |

 یر هراج هق دص لو کر داوا قداصدمم| بو دا امءاج اند هع چ هدازندز و

 ءاش اه دنراتموکحوراقادع امندرانوب هلو ارو مط بارش ل نل سوروشنلا موق |
 بو دنارومعمو تاد> ارو جو ری طا نق هن نوعا ٤ ارو رم بعت یف لءتس

 هکهدعالقر ندمنالوا یرارکم رفظعمترضس هدنراهرهاب تنطلس نامز
 عارتار دقت دصت تاصتخ دسر کو دنا قلا شاز وجو ا هدنناب مشق بارا |
 ٭ مارکدالواسترت» ر دن امو تارشع باصت راح تاریخ داحا البرو |
 ٭ ےس ناطاس یاعاست نراو ٭ دع ناطاس +٭ ییاوصد ناطلس * |

 ساقو سد دالو سنافو سندالو سافو سادالو
 هیت ےس نا هسا هس

QAF ۹ e 9۰ ۵۲۸ ۵7۰ ۱ 

 | »چ سویا میس ناظاس درد ناتطلس ۶
 1 شاقو شتدالو شنافو شندالو "

 ۱۱ هتس . همس هی. اس
۲ ۵۳ 615 ۳۷ ۰ 

 تا۹ ۹ هنس ف داودامم ناطاس تطاس هضور تاحود ادعام ند راول

 لآدم ناطاسو ۲۷ هنس ق تامو 4 ؟ ۱ هنس ف دلو دو ناطلسو ۲۷ هنس ق

 ځواملا نس نود برلوا هرو هش دح شخم هاریب حد یراهداز مش جوا ما
 ناطلس موحیم یر دحا دجردراشاوارادغراکزور رهق تسددنکرب
 رکن اطلس امور هم تار اةبح اصر درا وار ام ےک مقمهدنسهرت ےلس
 یهاکرد بواوآنیمهاک نیدلاریش ان الوم هلیایراعلعت فرش ردا همرکم
 لبد هیاشع هداعملارادءات یییامند هناخ تلود نکناهامح مح دلم
 ۱ چ اشاد یزید * ماظع یارزو و40 « هنس ف یدلدا
 ق لزعاش اب نطل × ف تاماشا سایا٭ ف لتفاش اب ےھارہ آ٭ ق تام اشا یری

٩ 

 : ےس ےہ هیس a ی

‘ER 6٩:۶ er, 9 

 ق تام اشامسرپ» قلتف اشایدجا ٭ قلرعاشاب سر ٭ اشابناملس مداخ ۱
 همین تس هنس قتامو ق لرع |

 ۸ 0 و و هم با
or 1 + 

 اسآندج۷ هيس ق تام اشاد یلعرع*
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 هام اع یساع همان فان هنراداشح یاس ناطاس تم ناوح ةداز مش تفالخ

 جاراتوراص> رمت ی رکسع هرزواراظتناهندرانونامه مدقم مادو لارا

 مزجرفط مزع هر الا ل لج ر فس وا یدلما لاخشا هلا لاغشا یل اثار هکر ابد

 یدناسمشح هب ابر د یور هر انتر لپا هغر د اف اسان هلا نادرو ق هدفالروسد

 یلاخندتن ام هک دروشود تصرف نکم اهدتعاطاتروص هدةدراو هزفاس

 اشا نادو.ةمودقلا ةه یار ادعا هندرانروص دانش | یسانمانا اوا

 اشنا دن رارن یمایاعرو الج اهن اتسکنرفو ذخا یس هله دنر اکو داک.هنسهدرتشا
 | عح لصاورتا .تح رخو ٩۷۳ هنس ف یدنلوا نیلنهسم نیمعت بوثاوا

 اهمالسلار ادفرطف ارقب- اصناوبا یارادنسملوانیدلواناعلسیرمشا
 ۱ هو یدلوا فاش ےل دمع ۂمانرفظ ج امد بو دنا مارخ
 ۱ ون ران اب لاپیدکچ

 و ا ا هرس

YE CEE Af 5.۰ 

 ,تادلا یلءناط ان تاریخ ناس

 مو هه دمو افتاد یر دم تردو شد ]و ست

 ف رش عماح نوصح ور یر دما رثک ر لاو هنا اتو تمعنرب تراعو هناخ
 هسردمو عماج نوهح ور ناخ د ناطاسهداز ازېشو هناخ عمو تراعو هسردمو

 هر هن اش و ط نوصح ر رک امج ه داری 2 هنا چ اتو تراسعو هناخ ل دمو ترا عو

 لعموهسر دمو حماج نوح ان اطلس مرح یرامکصاخ عماح هرزوا هتشپ فرمشم

 ماسهزانمرو«هودم ترد هد همطعد ع کک + اة ارادو تر ا عو هن اځ

 ناحو تراعو عماج هداشاب یطصم زسج تراعوهسر دمو عهاح هدر

 یاد ےکح هنر تولوا مده اط لسفر درا شع | اب همااعهسر دمه دسودر

 ترازو ماج وا یدننادر ك لارام نالوا نامل اع روم هل ناو ع
 بش ینادمص بطقو یراترمضح م رکامامهو مظعا ماما هددادشراب دروس

 | یورن دا لال ی ورا ارم مرګ ہد هم:وقویرلد مع> یف النکر داقلادبع

 س دقر درا ڈ مرو د عارت ارب ع ۱2: هعن نوعا یرا هغد رش حاوز ایراد رطح
 0 هسمکح > لوس ی داروس نو زر هليا ی 5 یشاطو یا ل کرار دهد مش

 رهن تمهرامفم عرش لدرات رطح رادتقادنلب : رابرپش لواخدیهدریک |

 ةع ادەت ات با ناماواارجا هب همر ET تفالخ ماکشهردب راز

۰ 

 تاماعت



CE 
 س

 یکتسکشو یرید فعط بولو ار غسهفاک ل مق ثعاب هن درات مض> یزاع ناطلس

 تعزع مد عضو همه باکر هلی سوضمسورکنا یارغ یار ء لرب حالم

 تیغ یدنفاداز نر دارون جش ن دنر زکر اشم هکر دیو یم لاوش رب ؛ درون

 لدتو هم هلع هللا لضمداد الوادن ودسهدلابقا لاسردشلا للرب لاصوور

 یر ضامن ناطاس باورم زا لجن فسا
 ود یدلد الت نوھ یدامج هض رف بو دبامالس ندنم هناا دلا ما

 ضا قابرت سفنردشاوا یلاع نامر دل اثتما تر دامه بس یراهرومس هلی وس

 ميکهریمشاا یدننا ذج جش نالوا بو گلد نیت تر ترا

 قالو رک ترناسحا یه یارییر دصو ميعتلاراد هناخ اه مزاع ياج

 راعضهورکیاچردبرال تاک راتنالدلهابیبطنا فرح تفر هج ایذ فا
 ل>ام یطهلرب لد یاهصو لا صولخ یراترمضح يز امن ناطاسیزاعم

 | دز هتعطهدنربار, راوتکسراوتتنا ةملق قاط ازوج قاطوا هجهام بوروس

SEERAته  

 اضتفا همصاح ماا ید اتراصح تنامم۷ ۽ هنس مر 2 ف یدلوایرواخرهم |

 تو را 79 وکی کک داب ولوار ادم هضمق لخ اد یشور او هدنم امن یارب نیک |

 ریه د ورق ریماوا ارور دهم ماه ۱ شنآتاصا هنس درب

 ید هعاق مان لوک لم هاش اوت ر زو هدهمصاح تدمرفص ۱ ۲ ف یدنلوا

 هاگتسد ترصت هاشنهش للا لدنقده ام یدلوا ندهممالسا للام عام
 تدنراقذلوانوزربخ 7 یاب دیالتاو' یری فو م ی الا یرلز رم وح

 درد د هصرام هّصا ما ندازات دا هنر دووسمدوع ویو شک ادم

 بو دنا یز اے بال مهلت ی ران رع - یزاعناطاس یر هح ک خوب نیک ادادما

 لوا ناجاسناطلس ی ہار دمہ یدلزاعرکت : مال اراد شاابراچ نیش عد سم

 رد رات هنىراق دلو نارغغ ناو نا میم لندرات مضح ناکمنیملع ناطابت ۰

 لا ی امداش سوک یادد مغیادص هدنملا ف اس اهن اغار درک دزور

 |[ موحيم هدقاور دنلب قاطوا نورد بولوا ناعءا ی اطندحر زقاطزادتا
 ا نولواراذکر ندرو ام یرادمانر ارج ر کسء ع ی درو زاوا لسغ یم روقغم

 هعناوو نکب اماصخ یا ي یک اةنعو اه دژا مارفکو م السا هام

 ]| فصرزو نغلزا روشورش اوما مط الت ثءابیروطضو عومش لن هعحن اف
 7 وا کن هللا شزاوورهذو سهدوداد هجا د لاح یانماش ا ادم مظعاردصارا

 ۳ نالواتموکح زارفالع هدهیهاتوکپ ودیا ما| تا اف
a 8 

 م ۱



Ate 

 راکرب یریغندهناشن ترمصنرکاذع باعتاو هنادو تورا تعاضا برلواربثا |
 راهشاطخر اکا ڪتن او لصلو یا ى اشا یز ان متکر عمار راو یداراراکشا

 فات کا فسا یازکهنابس ینو الصاع یوذو اذ

 ریذد تروص هار دقت تئاعا یر هطاام نالوا لصادوص2»بولوا ,

 عاطغاہج نامرف ٌهطم>لخ اد ع امتتس الا ید رطب یرارب ابو همرتز اص هر ةد لوا |
 یهارارارج ر کع باعتاو رازراک ت اودا تءاضا دو همد ن کم ارم یوا |

 بارصانراکرود ندلتع شور ندتمج ینیدلواری تات ثعاب هنری“ هطاام .

 ضرع هلع تنطاس هلی لاتا ههوپنب هک سوسذآو فح ردیاکدرا

 ِ ره هک نعطو عمنشن همان هناشن یهاسسناراکر سوی دیشب ال الا یس ماتو

 عورمشلا یاوق رب راجا ەر کص ندکد نا نعلومانشدنایزرپ اد ز قرب

 ترد یرکب ندهرمصاحع ءا دعنا سو دنارو دم تنس هماءاییسالرامرلم 1

 هرارقخزودر افکردف بنوا نرده اج نیکر ینو رسوم یغهدنهانوک
 مدقم نوک جاراشا هحروءروط یدل راربهرو لب دهن« ِتاکرديرط !

 »ی دنا شاوافرطممرزوآ ق اون انرت و حور هلا لغت ةنادەدكنخءانا

 تودامدق عضو هس دق ساالاهضور مد کده وانناج شوکه

 شیوا یاواراوت الا ج الرانع یک یزاوتمهدنکاش سوا رط ک ایدسدب
 یختلايیرکب )رب هام» یدنلوا لادا ما وال! هر جااپ
 ماا هجن بولواروصتم رکشاروصحرادامارب اد هطلامرا-لصا نوک
 نیدها هجرکایدلرا لاثم لابرغ ٤ یراوب دور دولا ابذ بو هر ابزوت وا

 بوک اروصفهدهرو دقم لڌي ز وعان من, دسو هان هظذاحم ن روت رھ

 اتم نکلرا بدنی ار و صحن »یاس لذب هیبلذق ن سم نالوارا ۔ادقراتفرک
 نیغلوا برفانش ےموم بو دنااضتفا ثکم لوطر اذکدادمابقاع ورامح

 رکصن دقدنلوا بنر عافشارپ عرا عو تا ابو حا.ضو یرقنالواهد هر زج
 بوناوادرع هلو ب ناسا لوماملوصح ییریضتلا منت ییدقت یاضتفا مک
 اشا دوم لورعم ندنع ۷۳ هنس مر قیداوا مسام لو صو هایا تم الس

 یق یداوا لام از عا لب ان بودنا لذب لام دی نوح ارب هم تموک- ل بصوت
 جاتو تنش ی اقا ل لاسر !حارخ شورغ لزوم لاس لا هلاوث تلو درد بجر

 ندن کود الاصرا ينام هب یغیدلواد ېپ هتم هنس یک ارب سور کتا لارق ندبا

 | یزاغم مان رار ايات قا ید ید عاضوا ض»٫ ادعام

 تر !

 ها



1۹ 

 | نزحرا ناب ذب ےلق تام هک دیاک ه راح ید داوادنک دن یرا هیقرهاشک ۳

 یراگ ضحر اتو نودرک رابرت »هد الوا لو هما هل SS زا کو

 هاک اب هکی دناراش مروہ تکرح هزاکی ول هقلح لبا راکشودص یاثاع یوزرآ |

 لک هبولع مارخ او همکلت عاضواو لدمتمهترو دک توةص نالوا هداععوح

 هذلوار ات ول ۇلەرادتق| دالنهاشنېش دنعم ےمراطماتارطق بولو ا لر خ٥ هرخ ا
 داندزا همت مع لاکن ار دغور اجناوچدادتشا ان اف انا نارات نافوط × یدل از اعا

 هدنس هجا یلجر دنکسا نالوهدانر د نل یر رطح هاج من ءاشداب بولوت

 | هدهناخ دغ اکراد در ونک رزوا یراشو دو رس راغ ات سرر وا نتواناوټ هغ راو هغ اه |
 زبد: باک هةن خیل ولو !یراوقمیرابو لر ران ترا! نالزا

 | یروابز هک یرارذ ؟وصامو و تارخروصقو همش انالواهدلحاوس ندم ازا

 قوص بقل نود ۷ ۲ نسل رفع ن ی دارا تار هعفصءد انور یرادربو کس

 لولو لنلاش اب لع هزجس* لاوش ی یداوارمنصم ت هو کح نیشن تشو اش اب ىلع

 لد :وطیاشابدج هلرب یمظع ترازو لملج بصخم بو دیا لول همدع نیلهد

 رکرو هکراب رگ رج ریتجم) # هطا ام, ۽ هنسل هدق)ا یذقیدناوآ لبص 0

 قخامماعاشاب یطصمولدجا لزفرادممواشاب هلامددج نادوبت نیلا

 هدنلد اوالاوش هامی دنا شلروب» نارا اخر ماخ هر اب یللاروب هدنز امعش

 تردنوکت رد هلا قخاوسدا دعاتسو لزان هتل ەن ولزا نو امهات 5

 لاو هدانا تارخ لوا نوک یعغ دبنوآ رو لع سرك نکن

 اغ ریهررفط رکسع ی دلو ا اطلس ناق رقم فاما مان قو شرط ام ب ولوا

 زاب دووط بوک هعاقبو دیامالسا مالع ازکمو ماش برضه تب لانا ۱

 رېش فرط هناد و ویزا رمهراد دیتا خار اندر ہک لنا لاتی ارج -تعاص لاعا |

 رد "اشا هج دوغروط مرمر یک اکب بر سطر دیر ۱

A 

 هذ لح انککح دباعورش بوش ایدصن هن یدعتوزو اج ندنرب زد تداصا

 نکدا شازارداصدکا اتو 4, وخوا دزه دنا جد هنددصر ا یاركنا

 عسضت هیاراظتنا بوالوت شم هملک اشا هد دوعروطرونه هدلو صو نیح

 نالواهدنز غاناعا یک اینک لوایراه وا تاف اهر و هط عمتتسماد اس تا

 نوسالواترشابم هصالکسا یب هملق هطل ام هدهد تولا هملق ما همریذاص

 هخنراد لو تعزع ن نماکه نسر داو: قلناردوخ یرابرهشنامرف یالخوبد

 لا 45 ن مکر ب کور ادٌهماکتهلد هماک شن دمار همان ندم اش ماکنه |



۳۸ 

SS سم ¢ 

۳ 

۱ SETI aan 

a NAA 

 ۱ رسزاناشن تقادص تان ناو هاررود هدیدهکن وسلروس لاعاو ۱

 كلی هدازاةدازتروب حم بودا مادقاو ییسهحندباهدمسرندنن اشا ینطاس

 ]| تدهسام پولوا مدان همت سم لاکن دحق مطوکو دنا ماددا هلت همناطش

 ۱ عج ديراب ناطاس نو لا ندنفرط یودنتو»* یدنا رع ادو طرا |

 تشک دا بو دیارواب یراترضحرکه ادرواد هل بسربخ حاطتناهس |
 دسنهتاحت قدر ط ده ات نر که لیا ض رش طخ نجت ٥ی دنیو عن |

 || رادتقا دنلبرابرهش تبقاعیدیارولوا دنسمهناخدزد اهن ی اتسک عضوونو

 دزماب ازش نک ابقاعترابخ اول پورو ذک+ بک هی جویپ
 || هناکترایاوصانراکو هرو :مضلاد بولوا دمماانندر اوکرزب رد تفطاعووفع

 ارو. “تشک یدلدا مانک هدمدع یداو يداخاد الواو یو دنکر» مادقا

 ۱ زادغاد یلام نارسخ لاح نو ج بولوایداهنروپط ےظع داسفرب هلی ول هکنوح

 1 روهظ یم هتسراش تام دخ. هدنرارفس مگ هد هذا رم تفالخر صع. بوناوب

Aن امرح ندل ن هب یمع ترادص ٌهمئر نالو |یسالع| بلط مهد امت د ن کیا  

 || دایبک ناوبد فرطهسا قیتسمهنب ځد هدابتع بوناوا تازاج هلا
 ندیارظن قلعت هب هفبضصوت نالواررج مرزوا تدع میقتسه ےھت ردن ااقہتسا

 نرد تلو د یددع لذ را موصعم تنطا ره ره ازرو دب ںونلوادابیلاوحا

 ٭ رازریب ندنآ تعرویرکسع نفلوا یع هسي دش ترشع نمادی

 ضرعوید زردراکلط هز ت ابتا تکوک عین تداعی بانجو

 ۱ یژاورد وازاهاش لواوبد ر هلو! لانةتسا تمدح نام ادهدر رب هد رک مد

 ]| سواسو روت نم د فم ماک انودا مان مدارمشمارهتالادعب»# ی دلوا بس

 ۱ ۳9 5 تعارض د دعتمکدر دنوکه نساچر ا ارج وفع ههاکتسد محا یم اکر د

 ندر .همانو همان بو شود هئس نران ر ھی کو د ژنا "وبعت لند ادب رسد لو |

 ندفرل لوا بوردنوکرابوتکموب درد هرزوا لکه عرزوارارکت بو دناهایس

ID 2 سی نیا SK ۲ 

 ۱ هدتمدخرب ییک س ریت فهد هیس تنطاس تو + یداوات هعنیلو تناح

 | حد بوبلوا نعطزادن انسه دېش دربار هکروتلوا تساوخرد ندنیاسم

 ِ لمواظم موح سم هکر دمولجم هی اد بان جرا: دانام داش هر اعد هغ یک اوز

 فو مرح یت قاع بولواراتف که نسل هپ نیا دیوند به ذم دب نایضفار

 اک
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 مچ ثا نافوط حوقو نوردشتآ یرابررش نمرو راتنرتصخر ا
 هت دابزارطزا گا مازا ریت تک نیفهالوا یداسفم AN اا
 رو هات نهد هسورب هبلع هباذجر یدلر وک بدانم یلوا قلا فج لاکش

 دهم لا سرا یشابراد هننزخ حد یسدازمتمانناتروا نالواردق
 برق هفابصتاند نیرو ۰ هدنابو هخرک ۱۷ ۰ هنسق یدنلوا لاص. اهق دص
 کر وب لا عقاو نکلی ذدنلواځ ارفا هر مت تونلو ا باخت یل او قال راتزاب
 ریو دن  بولوالصاو :hwa .د سه تهالب 7 لدهداس تاع دیر ام نانطاس

 ءاش خب یدیآ لک اتم هم لخت تتطلب ممدرد عیطلابو تام روما تثاوع|

 ۱ درب تصرفول مداز تد اهر ذز دوق نالو ایرو تاري م :دق الو اق الم هم |

 | م دعناتسرمشرفاسم هلیاشابنوخ ریش یراشامازق ناکه هاش سرک هلا ||
 | نجس یاس هری ھ کدتا ارت .1 نعم ل« دنا مع رو کک روآدیسوآ

 | ند تنطاس هلع یرط یداواتونتصرفر هلو بوم رو اصر یلددنو |

 | هنر امهنامزف نکتلوا رطاطارسکتم رادقمر لیفت ییدیت رخت ||
 | یمالابس> بو دیازازءالاو لوبتلا قلا يير او هزارتحا ندن فلاح
 فاخ دنر اب ناس>ا ببر امد اب ییطصمالال بیداعاتعرع هب هساما

 ریدر دن دنع ابا دجسام هنا را اب س نکن افاتننآض او صاو ۱

 | فا ماسری* کھ هان دن عج یا سنا ہنر اہ ناطا د بوت | هنغ اخس تفص

 ۱ ےلس بانج ندنع اس تفصندنلوب الا هب اه درا ماک ماد یرود نع ضر خل هلا

 بم قحلوا هداهنو ردهدارهش هاكر دلار ول نه یدر دتسآنمهب ال ال هناخ ۱

 شوم هنر راه دت نیک اهده اشمنادحرهدناخ ےس هتنطا سر مع نسل

 نوه (عاز:دام عاق عوتولا لبق بولوا ضرعمنددیزبا:ناطاس هملکلابو
 ظاقاودو هج لذن 4 امتعس ا هنادو ماد بات رت هد هدر کادو ها یا مي ی نا اطلس

 فاعارهءدق قوتح نانو یدلدادودح ان سه دقن يرص هر هع ايهم

 تءاعیپسیا # یک امدیوش نالا لدو تا ولو جی بردی ندنزوب

 بوز دن و که فرخ نم بین اکه یر تح ینو م رپ کس ناس> اروشمرۆك یکی
 شده دونغ یم هتف رفزوسو زاسو» یس هتفمشزو رفت ما عطا اییاسناطاس

 ها دارك تبع تامراو ردهدازراهدار ازش رز ابدهاسو تسر یزانو معن

 | ندو ہو جند مرخ هاکتهزنو ر در نع هلی راب ضر غ تو لبو ارت کت تعر /

 .دشیمهویمهش دناناردرو یار اهص مظن» ندملاع دو 2۰ ررلبیربع ۱

IRD د 
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 ندکییزکسو تسکش دفان در اب تکوشیاول نیغلوا فات لس لامادهاش
 هنتموک- تدررقم ناشر ورکنم بولوا تس هکله لاخا قش بابزا هدابز
 | هبهس ام ارد هعقو ع دات » ديزاد یلاتق هليا ےل س ناطلس یدل ا«یداوا ناور
 یاضتقا تداعس یاضز ةرباددع نمةهاکتسد مراکمهاکردهدقدراو ۱

 بوزدنزک همانزاسن نعفتم .قاعب وذهع هرزوآ لو امدقتاثهدمناطلس
 مد لمس وسوو »زور هری تب كیرحت ن دوا لصاو باک اوسزونم
 | هتمالشتعس هنناجرناح ناسرک صنلتودهع ضقت هلیازومآ دیر مش
 هارد یلعوآ ترد,).ارکسع هدیزکر دق لس نوا بو دیاد هجو دج هکیشربا

 لاوش یف یدلبا هارک هاشهاکرد مَع هلایهاش ناخ تسوحن ريثاتو

 میس فایصع دف« لات تشکر دز اناطلس لالجو اجر ازم شک مورم
 قاطاازوح قاطوا بر >هدادکسا یار ییحلوا ل صاو هب فاطاس یرشا

 ضرع هل الجو هاخ فوم ین دلو مازهنءاررپس ماجر انداز مش لوا بولو
 مقایدلرود هلاما هتعج اره فرط یراتعزع شخر مال هدقدنلوا مالعاو
 اشا لع مداح اشاب ییطصم هرهنالوا متمهد رصد الوزع»ندنع تم اکیس

 شاید سر # 1۸ هنسل ناضمر ق یدلو ااو ضاک هلمس هد رم مصم ندنلولح 0

 ٭ یدلراترادص دنسم نیشن جد یهاتشان یعرع«بولوادون ا نددوحوهریاد

 حاتناطاس ناسا یرتخا دهند یاس ناطلس+هدازمش» لاوسش |!

 ×« 14 هنس قیداوا یاستیار تاهاته رمزا ل وطیاشایدجیاو درا |

 دز ندا باج نوعا فا يلمرطاش فوج از مارش تیز ||
 هرخال اد تولرازتاوتم یراہطا ددرت ندهاشیرطویرامخابلط ید ہما ان ]

 نییو نیرزو تاعصمورهاوجسکان بسامهط نوای شم یاعسا |
 | هانن ههاش هاکر دو لستر اعلا لماک كوکدمرز كم ر ول ہرک شادعام ند الآ |

SEKS 0باص * لنن ٭ یدلر هرارغ هرزوا ملست تامح هب اسد ل ف ہد ازش  

 تررک ندناریاروشک برق هب هنسجیوادیزم اب ناطلسهداز مشدسم انندتنطاس |
 | اغانانس ندنرامشاب یوم ی اعهاکرد هدش وزفرپش :رکصندکد کج توغ

 ندنلا نیب آد پسامهط ر شابماغا یلع یرایش اب شو اج امر باتج هدازهش |
 | یزد اهن ترفقهد اجا بو دنا شو تد اہ تنرمش یدالو ارن تر دو یدنک

 لاوحا لمصفت * ۽ هنسا هح اید یداوانمز یز نفدهدساوس حراخ |

 ۱ هلقمدقدیداو لو ال ا قلو اىداب هلال !قنادلسسوض ان لامترفخمةداز مش |
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 | )تم نامرغ 1۳ هنسٍلرخ الا عسر ق یدلوارصم ةرهاق لاو

 ندر,فرطو لخ بناجو هه ةر ةن اورل هرانم هح بولوا ید اتم هتفهر هل راز

 بحر ق یدلوایدابو ثعاب هځارامدږنمراصخ راویداتعاجو حورب ضعد

 متم لاخلا ریتم ادم ن دلا یحان الو هدع اتم ند لوا انا« تر ادص #

 هدنسیلو الایداخ ید: یللازو ×زوقط مف یداوا لوز هم ند ای تامح

 ددعمو فرش عماج یرافدرود ساسا عضو هنس ان« یراتمنهیف تین رایت ۱

 دجما تج ٩ ع هتس هلا یذف یدناومالسا نکر نکرءادا تولوا مات فیل

 سلاح واضقدنسم ناز جدیه هدهنطساار ادژجم ندلا ىع اال اود یلح هرو رد

 هدنجراخیمون ا هنردار مالسلاراد هناخفاض مزع نکاتما للف

 مارآدرارق لحر طح هدنراوح مود ص هدازاشاب لاک ی راد اعم تجرداتسا

 2 طخ وب ناطاس مرح یکصاخ تارا تیح اص هن <« نسا لو لا میر ید

هأج» هاکشیب یدلوا نامارخ هب اد اعسلارادیلغدند انف
 راستحا هدءئاظلس ح

ه فاتح تلف باتق درخالایداج رهشق یردلارا ارذو لوزن
 دلب قاط سم

 نور مجهز ما نس ابا نا ع یفر سر ادم نالوا ناخ [قاور

 یون هدنسلاعرمزح نر د اشانالوم هد ونج كل هتف ناو غ نا

 | هدنرب ان الوا هددقرمش فرظو هدافاوهصافانیشت فارح یعانالومهداز

 دجان ذلا شعماتالوم هدازیضاو یدهدنرو قیطصمانالوم ةدازرامخف

 مداح 11 هفسلم رگ قرد : دلو اهدافتساو هضاقتسا تاب ارا ملعت کنی رشادما
| 

 کز ید سر یاران یو کس فو سا هليا تابش ان لع

 لص او هقح تجرهرکصندتموکح برق هب هن کم ابو لوا ل: ام
 هدق دلو

 هدهبهاتوک دزد اد ناطاسهداز مشر دش لود فول ترد شعلا ی و اه ن زی

hkدا سیو * لوک * هبهساما نکر دا تموگح  

عموت بونلوا لی دیت هبهدهاتوکر ماسناطلسهد ار
 درب ات ناطاس ند هلما

 لاتماهناطاسنامرف ههارکلاحم هج رکا نیکی ا | همت «یزب نایت

 قا ةشزارفا لع هی ق ان بابا باوصتسا«دقدرا هپ هسامآ نکا !یدزتوک |

قشا هداز نکس ہد شد نوار کض ندکدش زازراکتاودآراضح !ترلوا
 هلی ب

 ه دنسا رک هم تود ما ید !نانع فطع هو رط هنو دو نام صع تا ر حفرت

 و هلیا تع تداقر یاضتقاو تع تثارو همعادرداربییازا

 ۱ هل اک د ش هناریب نانو راک هدر هاشم هد اموی بولوا كذجو بوش آ |
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 | رخن فاتسو دنهروثک ام هتنرهتفر هلرب هلانوع هاشداب نویامهدنه |

 یواز عضو هلاشاوعدنسم بو دیا ربم دن ف اخری هو نا ےماکاز ریهیرداربق

 یار نالواهدملهد کودتناذانشاتنطاس و ره رکص ندکد تدا لالقتسا

 ی دلا لالح یرتخا درس a فاطاس ڭترواۋەداتفن دنمأب یسالەم صقار الد

 ر دنلاکرا لاسزع رات « داتفایدلواهاشداب نوبامهم ق ی دلو ا هد اپ نار بکا دمع

 ندنناسل مارکہ اح نالوادمستسم)مترابز نیمرتح نیمرح قغ ا.وھق مان
 همر هنر تع+موورابدهنسکی تام اشو یلح مان سعشو یک نکروتلواعات

 داصاهناخ وه یکنایداحت هند رب هدنرف هاقلات تغ بولک لدا هب ده لوا

 مقر دت اداذعاهنادومادن وعاد ص فامز ناد > هز ره ار فک ۰

 حاصلا لع+ردشع ادا لدا یمالزهریعت هنوکوت یوعضم لواافرط

 لتهو هت همورراد» دنور ةناحهوهه هثناشلخ ناشر و ی ی

 قاسن هر هلا ماعها هدابزهدهابا لوا نامه ںولوا موش نان بار یودق

 و اقا ارج هما ال فا ندمورءارعش»* ی الوا
 یوهقرسا دل 34 دوج قول یت ماج هتسکشراخ هر دش |مانتهتشرذدشک

 تصخر ئابلا ما دەب فاخ ناعلس تنطلت مانام ات یھ هن امز یھی

 دنز رده ءا لواو یا ندنزدونهپ دز جو ق اطار بويل اروى ةتقاب

 کير وک« دلفاحو سلاح لتا جرد یتکلوا یاو عہطلا یاس اطلس یلدنماد

 جيتب*یرنراتایارغو رومعم هل ار نادم رع لح اسهدنامززآ بو لشاب

 ری > یسراف رابداشان خاص یس امال ایما برع راح یدلرا رورسمو

 ناطلد ماف یداوارکداد رابرهش تخت یاب هتشادرب یرثا تح بربخ کودتا

 ماا یراق دلو اد: ن دتنطل دن یاکتم ڪڪر دت ىزا روح دعس

 ییطصمناطاس ندیااش لقا عام دم راکز ور دهد امورفرب ند هر و د

 نتکمرب رو لافتش اهداسق بسا و دیا لالضایتسامقشا ی ومکتو هرتسلس همان

 درا ناطاس نک دار نالوا نہ یکم هدهردا نوچ“ هلنفاحم ینا مور

 بکوم یادی شم .ازاتقرک یزادرک دب لوا بو دنانمعت یکی ین اس یو رکن
 هکر دهتسا ندرکو تسدرود نم شهدا لوصو هلو نا سا نوا مھ

 مطعارزو ناضمر ف یدلوارادرسیهاکرارق ۶ نولوالصار ههاجو توخ

 سر هترازوردص تودناتمانس بارهذ عر ت جوم باا یاشاندجا
 ن روش ندقلشا ین ی شاپ نکا ی ره ثفیدنل یاب

 و |
۳۳۹ 
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 یب نکدا اا لا ا اننا اذن اطلس هکر ۴ ومده ند ءار ۹5۰ یا 1

 هم ادعا روع تناسب لمص ناطاسهدارهش هانکو مرح زودص

 رد شمر و لزارت 7 هتکس هنس هناح ور فرصت یاو قو لار هطقسندنس هلرنم يادقا أو

 رابتخا هلی نتءیپسردانو ن دد ح لاک اءاضرم ابلط دنر زر ع یا نکل
 هداعا هنرلالاو هستره بولوا بوئذرفکءراوتکسرفس بعاتم یرلک و دتا |[
 ناطاس باکر مه هد ر سوار یکن اهج ناطلسریلنت یهدارمشراددروس وب درا دناو |[

 ندم اعرازاک ی امم یو دقلاهن هدنمابایراتماناهدیلس یدب !بانح دناب
 دجناطل .هدازهش_یرداربءدلومت اتسا یدسح بولوا مدع تالتسءدنکربب |[
 ۱ هدیاسودرف »هع | یذ ف یدنلوا لاسرا نوع قر | نفد هدر اوج یرآ لح ۱

 لد اشاد یلع اش ایدجهداز نیکقر در دش و : اس راتلملج لوا یریکتاهج ۱
 “داق اواد ل یف, ها 1 !میه فی دار اهرهاق تعوکحدزمان ۱

 | رازاک ت کل مرح مزعرائالایدب عمتزورممخ بوئاواشیاساو تجاتسا ||
 | یذاج ی یدئلوامارخ لبکب ہشام اظ لاما هئبوص مع روشک مد کودتا |

 | فی مت یدا دعتسا تماخ لد وط یاشادج راكب ىلا مور والا |

 | هاحو تع هاکر اب هاکمار ایپمارضک ناور بحر ق یدنلوا نزلا ترازو. |
 ررضو دنزک ندا تااصا ههو رع لا دج ر «ندنفرط هارکاشهدقدلوا 1

 ۱ تااذکب رنار و یراغابو یاسر :اطلسو ناخو لرو روش عشه لوا هدنش هلب اقم
 5 نانشا نشا هب رخ دج یرآهناشاکو هنا نالوا نا داماو ړو ممم ځد ناو خت

 | رتسکا هل انفش ارم تالئوک رک هبا لل ریو تصخر هنا ارکتراع تولوا |

 اراک مور ضرا نامعش ف یدالکه مور ضرا نوا ینیاسف هرکمئدق داوا 1

 از انادان ڈا کو دتناریع ماشا دع اسهریمهتیصر اه ام د قم اشاب یسوم یسیک» ۱

 ۱ تمعدریادد یه لوا بولوار اتخرکه نس هغی رامن دن نابحروک نالواهرزواتصرف

 ۱ هد ااشایدجا ارو یشادتام سوی رکسع ین مور یدیا شلوارسندن داها

 ۱ نیمه نیدیا دعا هلن اهل هاعمونو بی رک یرات الور ومهم توئلوا لادرا |

 | نیطاشهاشندشردناوا فقوت هد هسو رغ كلام دخ رسم فیدنلوابمهرت
 | فاصعو مرج نوزومانرطس بو دیا باهتلا بارطضا شن هدنورد نون اک انس |
 | همانزاشهعفد یا هماناناطاسهاکردهنساجر قعلوا برض هلی فاطاسو ةعٍق ||
 | لب هثنئاج نیلا تاذحالصا نوح انیفرط :یاباعر همنرت نیکعرا لاسرا |[
 | ناطلس 6 هس قرد دلاوا اش مزام هم لآ نوع دانت لالو بول سرک ۱
 دوس

 یی

 ای ۱-۹
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 | ناب اتو لام اتن د ردت ندرادم تاودردهدراملوا بروالشف |
 لاتقو بزخ لاحر لاغر طحراوشمط ةعاة نماد هیدنلوا لاسرا حد
 یداج قرم تامار دریل دنک ونک سس وات !مادقاو یتسراره ت ولوا

 اونا یک کتعم ەد ەس ورب بولوادعاشتمنداوتقر دقنالرلسب تم والا 1
 ناشف یدلسا لا ترا هنو هال فقوم ندو سان خزرب یرداهانالومنالوا
 اشاب لبا یصتم تلو ا یھلا تجر"یارد قرغ اشاد نانس نادوبخ

 ح لاء ر اتنا دو بق نب کد تجر یدلط ٩1۰ هتسق یدلوآیهاتمو جین

 فارق اص تج قرعالرح یسهعنشتاکرح لتهعشءاشهردملارا

 || كع ارانورو قرغ قرش راند هليا لال ت اتو زو و لاج باتف [وترت تولوا
 أ | رکسعقوس#نارباروتشکو :هیونع هرادکسا لاف اطلس هندن دزازه نوعا
 ضر تارا شست “2د یعطصم ناطاسهداچ می ناتشمرقیدناواز روضه

 نیمو نیکر وک ناقاخریظ فارنغا تم رور تام دقهیراکو دتا بیرت :

 أ | كرك هلالجو هاج تابار لاتا ندهسامانالوا موك لحرطح |
 نمادلمعت فزتشز رغ دماقن مان روا قاهدندرق یا بودم ناتمام

 . دنشا قرد ى چلو فادنازوح قاطو اهن اخ اود ل خاد نوعا یاوالالحا ۱

 هدهنورب یزاوازادغراکز وررهق تشد هد خب یزیزعرگراموط کی دیا

 لاوشق یداوار املاح ةد امور هدنراو>دا م -ناطاس یرزاوک زبدح ۱

 | یوریتندد اند نادالج تسدد زر دیت داهش ماع ج ران ادم ھش لتفدقو
 تمدناسنزک لخت ندتمهت نانلواداتسا بزلوت اهر هلناد اهنعنایو زاب
 نعداتاتشهنو امه قاطوانورد هنساحرناواتج صووفعرهظم هلآ
 موخه رد كوا تش هسقات هللا لاذ روتر هک اش ادر ندمرخ مادخ
 یدروشود هتضُراسا هی اس ینااس زازاکد نفورب لغ لوا بوادر اض هروب نم
 تحار سگ یوت هن امن اععامد ینطاسناتسن لکلوا لحادرمتسد هک فح دص

 یقالخ ناتساک لما لوا هنامز سلط هک درد رارهو .«»هدمح ن داوا

 هضورزارف رم هورس لوا ها2 رر همدض بودن دمر ندد وجور اسخ اش
 قغلواهفارا قحاننوخ لهاننك ةه لوا یدلوا مدع اخ ةداتخازان وزع
 رش درد توادربو یساخاعوت هللزعنیماوا یشاننداشاب مسرداتستفاو رکم

 تاه ناسل یداراالتمم اش اب دجا راوشمط اف ههار Il حم هر ارو

 نص ندهاش ×ض 4ر دنا لاتر الاس جرات » عمور ٭ ندم

esc ETA FERS 



 ۳۹ ا

 نوکزوةط بولو | فطعنم هفرط لوا ماللسا ماللعا» ی دنا شود هتسالمتسا
 | بجد ف یدلوا ناعاله ا ارقمرارکت هليا ناما دیو هرکصند هرصاح

 یک مربمءاضق همگرابد هلیاامشاهورکت والو ا هدعا دم هنساخر ازریم صاقلا |

 نارخو نازو ل د هسراق دودح فان مةصاو ناشاکو مق*یدناشا وا هل اوح 1

 ؛تازغ وم و ناشایرات ارمم زالوا نیح هناشراکن یاب ه ر#ثیراودناعنصو ۱

 قلوایرابرهش یردارب نامرفقوط ٌهت.ندرک هزهرکصندک دتا
 هنادیرادعیردارب : راکرخا بو دنا رارف هما :احنانتسدرکو هراع ندتفرش ۲

 کا اح ی الو ماش ناری لن رنامه ط هد هه تهد هعاد و» مادة داتف ا هليا ئ رف

 لنا مو ار ناریمربه ب ودنارارقهدنراوج یزا ره ثمالا ون مامااشابدوادرمصم ۱

 شمف لوا ه 1 هنسا لو الا حر ف یدلوا لو صوم هلواګ بصنم اش اب عز ع” :

 هتسخ راد لوا بوناوا مار اطا سطس ہد اد هنیده برعرودک هدیزک :

 یارص یو الایذاجقیدلد از اغ آهزازتح اورتهارا ارکاسرف تلف یاول هدر اما

 نشمااوامواعم یه اکرارق لھ ارك اش ب دداا شاک ناطلسرکسعم دما ا
 لاود نی دارا ر رر نرل: دوا روصنم رکشا روضحو تحارتسا |

 یدلو ادوقفم نددو جو ةر اد نردلا لص مرک م نام بطق ن, زکت ضار بش |
 دات ات ناخ هرزو اید دلور ا برو ٌهماخ موس ام دعم ه٩ هم از الا عرف

 یرط لیمو * لزنت ندنناخ دهس « هنساجر فاطلس یانضر لمص یارکمالسا

 ES قارف لادرکصهنس جاهربنکما شعالتنو تمان اک
 ۱ NO دغورکمدصق کود |هیارکب حاصبومش لمت ۱

 مهدرزو سو زهق یدباشلوادکار قاب ناو اور بآ هلمث رشات ادخن وخ أ

 1 یارک رام ن یارک ت لودو لوز هم ند ناخ بصنم خد یارک بح اص هلا ۱

 ناتساهناهاوشدادیارکب ح اص :نولوا لون صوم هماقم لواناخ لکم ن, |[
 یهو هم دصازریم یارک ر امد دید مه ندودنک هدناتربعم نکر ولکه نادا تلود ا
 راناخ هناتسار ناتسا مف یدلرا م دع ب ال سة داتفا ند" اح ةر طن لر ایر دغ |

 لن افثس |یراهداز ه نشر دی ارک ی ح اص یلو الاد يم نارا عضو نهر ندتقر طا

 راک یل امور نیم انو امه عع لصاو یاتتماددن امر عامنا هد سم ضد

 .وب راو یو نالواهدنتس درز لتسم دب لوا بؤ ناوا لاسر اش اپ دغ یسیکی |
 راو مط نو ڪک جاغر هرکص ندقدناوا ع! رنا عالقهعت یلاثما لز کعب |

 | هددا تل یا درب دن انس جد بولوارارج هرکسعروصح شد
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 مادقاهمادعایر کم نا مهم لوا بولوا هتخود مشح هر ا“ قران دو مهرد

 لخ ادر ان ن یکم اهدعاسمیاودناکرانکداشعتود هنماخ یادو س خا |
 شکه راسچ هره؟رس یانه سک نالوایشردنا لاع لاسخ هنگ

 آد دی توپا مھ ارم باکر مزالم رس خمس رکسعر دق لہ ی لا قدلواترسح
 یراه دندریع هل ازریمنولامه × یدلبافاصسا نسلم هل. !یارمصنا ندا

 ههاشه اکر دهدنس هل اتمیدادمانراحادفهم بو دا یروریف خنس ان

 ماکت هلیا مزع تعببطلظنح تبر شاشا ناجا مظعارزو یدلبا یدها |
 | یگان الوم مالسالا حرش م ف یدلوا یظع ار دص اب سر م نکمرتمص بولوا |

 مورردص بودن اوزناوتازع خكرابتخا اضرلاو عوطلاب ىرانفلا نیدلا |
 یدلوا ۱2 :قنور هب هممالسا تعسمدنسم یدامعلا دوعسلاونا انالوم ۲

 1 دها- در دبرلا فا لاس ع رات ی وتلا صنم هب فرش ه ؟ هم نامعش ىق

 هدوحو یار نات بو مدع لا یط یراترمضحدایح ناطاسدارن یلاع
 نادومف ردبتد الو ماع رات ب شالا رح 6۳ هنسق راد ديم دق عضو

 بصنم لوا لب طیا اند بولوا اجر تح عابس ریا ۰211 لارج

 ههاتوکدیزداب ناطاس هدازهش ف + یدلبا ینارماک لصحت هليا لملج
 ا منداتنایالاو 2 هنر م ف« یالواتمو زارفالعەدنغاخس

 همسید:فادجم حدس ەداز ی وح نالوادعاصتم همور ترادصر دص نکا

 دنسهاض او عوطاااب ٥٤ هنس ف یدلواماتخ نسحرادهدتعقابحیمافنا |
 ت وایرا تجر نا خف امض مزاعیرانفلا ن دلا یخاتالومندب |لرند ندانفا 3

 تنه او یراو نم هدد کم دیرا ھذا ںویا نا ترص حرا راو ج

 ماع: اکی نکا هرزوا اوزناهدیزعاغم اشابنانلوا لمزتت ندیمانع ترا دص |[

 نالواز ریش کاح بولوا یرت هکر دار صامهط هاشم ف یدلر ام زاع هنس اش امتالاب |
 لر هی !یصاوخ نیکیتا ر امشتساراضادصقندنخرط یرداربازریم صاتلا |
 نایل-یداوا میام م ق»یدلبالاعور هلان تلودةبتع بودماناضاخ |

 رب میان لستنازریهصاقلا * ردیم ودق لاس جرا « صاقلا ازریمهنامز |[
 قحلوا باطت ہم باطخو زءرهانم بولو صاعتخا فرش لیا ریصمتاودا ا

 رو وارکت یدابرفو هلان بودم از اغ اهفلهاوخدادن دهارکهاشردارب ۱
 ناتسرزا)«یوربآ هو هنسارفص ف ی الوا یداد هلعوغوط يرق هم ||
 عن هارکءاش هلی قنرط رب, نکیاشازارفظو خفرحسم امدقمهک ناو علق |

 شم السا
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 | مانانابەش ف اید :تعزع دن هنجو هداهحو ارع ةهحو نوجا

 | ر کتل بولدروس طاش اطا رطب هش ارش هتزدا یآ شب نوش اضقتا اتش
1 

Laسویی اد  

 ؛ یدلروسمدق حضر هتمه تاکر مدکودر ور اشک ازاپ دن موجههنامرس ح

 و نویی دو یدل اور اصحت مان شوا ةش م « هنسل مر ف ۱

 جلو کص نوک یک | ةودع یثوراو نو کیم دزد ندد ردا مانا بولوا

 | قاطوا هدننمارب نوغرتسا ةغاةرخ الا .مسر ف یرنلوا ریعست الص هعاق

  ندناطاس نامزف قوط لود: فاکس قحا وا نكر کان تر نامه ح

 بول لالمسر اب .یزاهنادبوط نوکیا نوانیفازا میس
 | دو الایذاج یف زا دلوا نانعتسا نامسیر س ندرک هاوخان وءاوش |

 | هلی دصق دارفاب قوتسا نالوا ین هناخ روکص نلنزللارت مورکتا
 زاد هعافمان هومن نالوا هار لنس بالددوس هارش هنحصح هاینقوس

 ۱ یدلروسس دنعس ایر هثفرط یصقا دصقمو ا دن هریضست مادباناما |

 ۱ تورا یرمهن هطقلخ ادا رهق یشوراو ها هر هاب نو خر نوا
 داانا ادا - !خ بل ميان الوافوزوا عانتما ندعابنارکدزور
 -ادعامندرازوب هدرناهتسخ رفسول هژخ الایذا؛ دو یینلو ا عازتن !ندداعا

 || نایین سگ ةى قاد ام ور ملت مانانانونابوقودآرغمشو
 تموکخ تدار حرت داشتم نوا ناشوراض لاةدعاق یداوارلت

 هنر دلخ سئالاراد ندنسباتشحو تس یار دمع اطلس هدازوشندنا

 هاشداب .نامعش ق یدنلوا لقن هلو ناتا یم هزانح تودنا لافتنا

 رر قر رح شت ندکسدشب مارخ ههدع مصم ند اع غا ام دقمرت بدنه ۱

 تالمتراو ازریه ناماک وازرم وامه یرالوغوا هرزوا ین دلوا

 داععهمشرت هد هشوک رر هرزواداع اوفا لاک ت دمر تولوا یردب

 نایاحناحو * "یداسذا سنا نی اش هر نو ندکخدتا دالب فتو

 قرصت تند كن ازربم نواوه هلآ یدادما نام اکرم لیا رش

Eبهنام ھاتە اکر دمزااع لب ام هاو نیزاهقر دن راخانو ع ما زک- جاکلات  

 کر دتا یاد اه اس ازریموب امه دکر د هکر د یو نع و ( هنس ف ۍدلوا هاش
 یدنراو سالار لند تردو ل اقش ترد ند هل بولوا فلکت هدانزهدشکشیر

 ۱ نوبامه تدمز,پسامهطیدنا شمر ۆك ىل لد مد لوا نذل اغ شش ناروا

 a ضرع ندنفرط نايهاک ه رکصندکدتبا مارک نیشنردص یازریه ۱

 n جججا
 م ۰۸
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 ماع»ر دنرارور سروس ځ رات داماد ههاهش ل داوا کت زع نهز ۰ هنس ف

 | كوان فدهلنرف لءذاحندنا نلنج عرق هحراطم هليا نادوبق هدنضام
 یسهماقهون هنس اجر ماتتناذخا هغر اد اف معز یراهدنام سد قلو ام ازا

 یار د كن من هدرا لوا» یدا راد تاریخ سو فرید قت يک ودنا هرضاع ۱

 | زاصح لوا تواددوس لاسرا هلیاهغرداف هراب شا نولاشادنب هل ارينا غو
 هلو الا میر ف یدنلوا مصر یاکسانابنیو سلق ندنداعایدااادمان |
 دتعولح اشا.ناعلس مداخ نع جنافبولوا دعاتتم اشاد ؛ قطا مطعارزو |

 نارگلطر شوهد م لارق شوفاب ء ۷ هنس یف × یداوارومامهلیایدصت هرو ذا |(
 کودازوکازسهمناقم لوا لغوا مان نافتسا غ ولبلا نس نود بولو الزم |
 ید دوا هلي ار اوسو هد امد لب ناسکس نولو ار انطص | نمرخ نز شنآ هشودنرذ |[

 یشاب ناہک س واشاد ندارزوامدقم نکا راس> یسضمر ادنرکرارک ||

 یی ا ەنى دون بول دزو ىت لالجوهاختانار تر تاذلا تتغردو اا

 هنس رکسعم یناهنفکاشایدخراد رهروان برق ۱

 تدکی قرق دنا رشوت ی ناشفرخ شب برش بزوال تازن |
 راض نره نر وور اتضحت رتو نی ڈ رھ نوکنرمس ند یت نیا ۃدابز

 تراس کد وضم لاوان وشاتالار ادو لفت ب :وط یراکو دنا ۱

 رو تشو دوم نا طاس ۸ هنسل لو الایداجس فنی دلم رشت نش داوا نسر
 زک م نیدوا یار تورو مرح رفط مزع هلعاروصان رورس یرادمهخ ||

 ه دند الو لدراهناقتسان وا حط یمط هتشر لشو دنرقةدق دلو ا السا مالعا

 ندنت افاضم هسورح نال ام یسورکناهاکدت بولدروس نانخا ق اخس ما ةو لا |
 E لر اقخلوانیست کد هدازاشاد نع ی هطفاسحم نم خو + دع

 یدنن اره مش هداز یوح مور راد یقم م ی رلد دید ادس یلانتحایم وه

 حدد سه یدنایرداعلوزعم تدملوطانا تولوا دعاة ندا اون تصنما

 هرجا نم لالتخالمالسالا میش ماعدع م یرادداوااتنادنسمییشن |[
 ترادص هدف رم ره اب دتسم لژا ب ونلرایالع هليا دعاقت هو ڻي ع

 نالطلس ماناپ د زارا فلرش یزانفلا نیدلا ی اال زیا م ندمور
 مس ور و دنا تعرع تار هوت هيناتا دون یاول دم

 | ههسو هراوم۸ :٩4 ق یدلد اهون تاکر كىر قهنفرط هنوف

 یا تن داعداودرطند 1 و ود واو ینا ناشران ما ززو ارا ی تاد هج
 ت
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 یاومهمانفصاب دوس تخر هاش یارستعسف نداننف قص ماشا سابا أ

 دعاقتم ندمور ترادص م فیالوا یربکت اکو حان نیمااش بینم
 نواوااتغتسا نزاد تشهاش فیاشدتود عا 2ء عساولادىع انالوم

 یبهدولو نادخبمْق یدلوایدبا تایجزعلماننکبا ادخ تروا

 لامهاهدلاص. !یجارخ لام یت دلوادهعتم نوع | اتو نیکن یافاهرتب
 ییانش ال ماعم داغ ےاکر یز لرب.هملعتلود یداعا!دعامندنخب دلو ا هرزوا
 یاځرا هتمهریس لبسدنتمنیخا وا ریصه فیرشرب رس ضورعمکو دناهرزوا

 یدلواهاکتسدرفطهاسرح الا قنلم یس هلکسا یخ سا تودلوا تعزعنانع

 رار تب ا:عنیعروظتماعا دوادمداخ یار اد هنیزخ ۽ ههنسل لو الا عمر ق

 هدوبو هدر ول لم زخ الا خددر قفیدلروک ام هب شوپ تنش بولو ارادت وادلب
 هداماورضاحرت الا سونم هرکس هدابز ندکس ناسکس هی ازورعو بک كرت

 تعنام دس هنروع روصتمرکشا«ددننردرورفا بعص مان داش طوب بو دنا

 ماهوا لاکشازارب | لخزان تروص نکا شود هنءاد یمادوس ْل هکح

 يعج ماظب بولرا ادبرات ندنرٹا توغ کهمامتتو 9 هکر ن نیک ۱

 هب هسور بل اڅ رسا رم ووش لوا یقاصم:امعا لمد ف ی داواناشدرب

 فرظط بونلوابصن هدونو هداعلا بسح نوح ایرو ہا ملتنت قیحأرا فاضم

 تاودهقردهرخالایداجف یالرو مانس نرزبپشا ماد هام اه کم

 تدحهدقدلرو- لالحوءاح تالار هی>وت هرث الا لیا جر ةو هلر لاسق او

 یورهلتذا 2 هلدا هغر داق هراب یللازوت اشا نیدلاریخ نادومق یاعاایم الا

 یلاثما هبنولاذکو هبر کو ترک ست هک دنو » یدیا شخ | تعزع هبابرد
 رود لد ص رص ندننآ داناوتراسع دحرم هر ی >حرومعم هراد شرکت

 هرانزوبو هعرداقهرابز اوج وا را فک دنس هل اقم یخ هم ادرکص ندورلوا

 یاس یم لخ اد نتر یللاو هغر دقردق زون یلاعت هنوع, بولوا لداق» هننوماق

 یدنفایدعس مان الا یغم م ف یدلوا دراو یرثا تعهد رخ یی دارا ریهست
 یدنفادجهداز یوح یل وطانا د :مسولوانام> ںاہ ن ارم ریس هحوتم

 هاش. مقیدل ی دنلیرمم و ناشولع هدر لمصح هلی !اتفالیلج بص

 ۱ هراکو دما فادواح تله مزع لن ابر لاع لوا فام ن 30 یدک

 حوت هاش سر ناطلس هامورهم تارا حا ص همر)مآ دعرات
۱ 

 "یالررب جور یراستعا یالاک كرو نه ریزو لباب رقاد بب رش ولو

 ی یا هم دا
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 ندنفرط سامهط هاش نالوا سارهو بعر یداونادرکور بولو اتعاب همالعا

 بولوالومقرظن ظوعم نیلوادراور همانزامتهتساجر حارجوفع تام دلاب |
 عرف لقا ناخ 6 ۲ هنسا مرګ قیداروس یلاع هحوت هلومن اتسا ندنمزکرد

 یاضتنا تداصسیا ضر فلاض ی اتسک عضو یکو دتا مادقایا ارکم السا

 هرادمتلو دردنذلوا ماراوروضح یا ماتمناریشعم مد بولوا یهاشدان

 تداعسبودنا عامدهبفصتو نوردهملنش ندهرطاخ لواو+غارف ضرع

 لوالا عز یف یدناوا نیکعهدرصم تهوکح هن بو دنادوع ند دنه رغ
 تاں ع قم لاوز مدءعراتفرک قا ی باتفا نا شابمهاربا مارو

 یدلوا لاتقا ةبتر نیشناجا شان نانا برلرا لالجور هوش هتسد تر لاح نسح
 تلودیداع اا نط اون امرف حطم هب یاعهاکردارهاطیلارت لب دنو م ف

 یدال هعنصءوس هقفانملوا نیخلواریضم یاش برشم مهد ادنویی دا

 نیدلاربخ نادومق هل اهغر داف هرا. ناسکسزو کد ام دعم نو الارواج
 تاذلاایار لا اهر دب ندر فرط بونلوا لاسرا اش اب ییطارادممواشاب
 هدندرقهنلوامامقنودرکم اخ هل |یذیف یدنلوا لالجو هاج تبار كبرت

 لاسرانوع | یلاص ترا شتاهنرا «قیةملوت بولوا رثا یزوریفرکتعم
 یراقداوارومام ناشار نیدلاربخواش اب نطل ؛ ء هنسارنص  یدنارا
 یصالع-ازوفر وک رکص ندکح دت ار رو هطیر هلمجءیع اسم هدئم ذح

 قاطنناعما قانطوا هعهام بونلوا تعزع ناددادهبجوت همناح لوانوصا
 قرف لو الا عسر ف یدلوآ قارش بال اعم ال نو یو

 هننامه اشو فن رخ لصف هرکص ند دنلوا بدر هرفرومعم هراد ی یرفرو

 ریخ اد رخ | تقو یلک ف روهظنخارا یطتنماردرفستده بوشو د بدور

 كرت هنفرط م دق نابشاندم اعم لوا تنطاس جواز ورد امهزامه اش بونلوا |

 انالوم نلص اف نردص دلزنم نچ و ارخ الا مر قیدلدا تعجاي هداف

 دو سلاو ا لومذآتسا یتا بولو الوز عد یدنفا یر دقو یرانعا ان دلا ىح

r 

 یردار نالوا هرزوارارق نهز ید رطد هدهاحو مدح هاکردندنفرط یارک

 | [لصاوهدلح لوا خد نوبامه یانو ط قخلو | ماف ان هرس بانج نز هتعط |

 هدهانا لاو تب ذعت هلی هصاحم کش هدنس هل اقهروفرو کاهانوکح و

 مظعارزو+ یدلواهب لول انا یدنفاهداریوحرمصم یخافو همور ی دفا

 سالا

 ا ر و ا ی دز دا
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 هدماقم ماننازاغ بنش ه دنور قز روت بونلوا لاجر باعتاو ل ام عدضت هدو چد

 الکو تم ید یرات رطح ها هرا بسور ماد دادن نیکنس ما ر
 راذکهرادکسا یرطرلشن بدأنیمگ هاشو بدر :فاربا له هللا ىلع

 رازالرادومن یار لواهرب لنراکنر ماست نودرک ماش بوری
 هلیادادرس:هتغالس ناجوا بولر وب لزانمعطق ع و هنسا مرچ یفراد دنا ۱

 ۳3 هرکصندق الوا تابام «ناسقنل نیرصلا یر «تروصندنرلتاقالم |

 توناوال>ح اسم یطالر هديا ل امم لاله لا دوسرف ن اه:رزا لالبو

 هارک هاشهدق دلوا ق اماو نمازا دناهناسهدادغب لاها ف باطل س یار آ اع لغة قش
 نیغ ول شاز: رک ہار ها لیا ناج ےہ ناخد یلکت نالوا یک احندنفرط
 شر هلا نیمم نر در اوتار انمو ۽ قمفم هب هممالسا .ثانا#.تبعت تبرع ر ونک
 را دمانهاشداد هب ام اوا حر یدنک و والا تاج یدلوا قئروحقثور

 تمدید مان هددادغ» یرا کلان دلا حصار الوم اسنج» سر دمر درا

 يدنکشات نودنادووماع رت یدنفادوج فا ارشالابقن یداوااضق

 هعءطو ها سد نویو مارکا یا مارک تاداستیاقت بص یدنفا مر

 نوایلاوتلا لاش ابناعاس مداخمصه اوا م :فیدنلوامارتحا هلی ا بیت

 | لوح |حالصانلاعلا یعالا بس> هرکص ندکد روک ت موکح تزع هنسب
 ۱ یصالاکسا هب دمه ردا عب یتبدلوا یلوشتسم لاعفد لاقتزوبو نعویدع

 هتماشم ناال وخ ری زو نیک تعزع ن زس اتر د نین ھما او نوح | |
 وتلا وز کس لاس: لاسر مھم نخ لد هرات لوا نابم شف ید امایق
 فرطوبدر دن بیس هب هند اددزا بو دبا لاسزا لوب یک انو اش ایورسخ نکیا
 کودش افالساثعاب هب قرت هد هملاسراهدقدناوا بلط باوج ن دتنطاس

 م-ارحهاش اب نکا شلوارهاظکوذنا بانتچاو زرعت ندفارساو فالتا
 هد رار که عج قرق بزم الاخ دا هب صاع ازخ لام لو | یرلنرمض> هاکتسد

 هددادشززیزعلاهحو ر هللا حور حردهدنرا رب لاماهعص ی هنجو لو + رخ

 | طساوو ناتسرولورل هعاق یل ام ماو ابر در لس هخه که یراتم اار دق یا قلا
 لرم بانج ےجراہرھش باقل ار ةر کارا مان نر و فام و زب ارحو حش ھو

 ةناس٭ یدادا ماہ هدنعاطا ماقم جد دسار یک احر ضا ںولوا باقر

 تودنار ونه ندر هرک م کلون یعاوارودان دمت اا یاول

 لب رک نم لرد یو دما ستم نارد داران اا درد

 ب ۱ ۷
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 ۱ ۱ دادماندناو اغلادهاشتف نولوا نار ناب قحو قحو وناز راد ارهق

 فضا اشانهمالوا ت واک هننرزوا نیل هلد !ییهاش رک شع ی دیا س ااحر

 ناخی د ناشکحرم مد کودتنا فالخو قاش یا صم بیترت هلدا یهای-

 نابرهمردام 1 . هنشل لو الامسیر چ یدلوامدع هل نم یو دک ی رل هلک

 حش رون زملاةنسلا ف یدلناناوضر ةضور "یارمعرح مزع ناطلس هدلاو
 حجراحو مالسلاراد مزعیرات مضح یدنفادج |هدازاشار لاک مالس الا

 درکاشاتفا بو دا ماقمز اشخ |هدنیرقیم هو از یرا ریما هد «تامذطسق

 لمرات ا دج یسع نیا دعسأت الوم لضفتم ند اضف لو ها تسایراصاح

 را حادم دار ق لاکسلاب مواغلا لصرا» مق» یدلوا لسم هننراق اف اتد
 گچ دغ اقتمنداداتعدع ترازو در در لل اک رالاس مر اون دح اجا ءاذه ×ز دارم

 لناشابیربب»*مق* یالوادعاستمهب اش ی افصلاهضورروصق یرصف اشاب

 هدنزوشک برع * قارعدبرد لارا لاسزع راتو دودو یهداندع نهاقع

 عاستا ههارکهاشلنا ترورتضءاش ا هکر اقغلاو ریما نالوا عاطم نامرف رک اح
 | ههاکتسد ندا هعسهاگرد نولوادادس قد هر ط لما ددادعتشاد اشرا کیا زرا

 با لات اھک شے لاسعانماتدتت | نماوتنو سام هط نک اداشنا ضرع

 ماتتا یاب ول یدنا 4 ریه دن و الها ی :راةفلاو در او# ریهست یدادفد

 تاکر مظعارب نو نوح ارث الا لهلحرغس ماهم راد قحاواف رشا مع لضاو

 | خالا راغ هتعدلب | هج د بطه هبجوتهنی اج بلخ م دقم ندا ارفط
 بزخرازجرابد لنا رکناهح ریش ی رض ی زاغ مانلد حزواندنمورءاند |

 فولواهدانفندن اح ناشع مرکدنعس هرکض نذق دلو ادعا س مر نق هنری |

 ا ءدعاسم هدلالخو یدشلوا نیکو زع نیشناح ب نیدلاریخ یردارب
 ا ۱«عزداو ه رار کس وا تؤ دنادا من شید .ید و هست هلد اداداد> تګ

 او نحاکهلاتمدخ قلنادوبقاغو کانر د كنهن لوا نیک |لاعور هل اون تاودرد
 دارد دن نسح یزاکد دن دندانا یهاق |هدنلح لر اد :*ناضهرق +یادلوا

 یالوا ریه نک دت ناو عاد نالوا نا رز او ےگ قارع الم دیدن دس
 زاى اداغو ط الغا تولار رت طن یز ط یکتا نانعندرلحرادر-هدر اہ لزا

 حاوفا یلوما مطالت هرکصندقلوا تن هر لخ اد شدجراو ناو

 تانرا عمل × ها ید ای زلو اریکنا خؤم یار در رت دان" هس هلر هابس

 ل هطح الم ظفح ن دنداع| یدانا یراذرط لو !هرزوا ئ دب داوص هر هاف لو ةع
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 اف ارقبح اض تربع ل اسل رع یراہخاکودتا فاد ۷1 رم نآ ارس و تدمج

 اناباسودرکارص هنساجراغویاوه قاشنئدااوتلاترنصنیمادیرت یاول بولوا
 فض لام نار تخ لارق هل لامقال دلخم ناطاس ۳۸ هنسا ناضهر ف یداوادرزن
 اسآ اضورود لب اةتواضوروت نر دض حاج |یلوا لاتقو برح نا دیم یارآ |

 ندزوتوا ییاوااهدعآ هنامشاریه هد امت افت دمو ۵م وب لوا تولوا ل اع

 افتک اهل !یتلوارب ارت هک( هدر وت جریز یک ام ڈر ومع دو × رد هل هدایز

 رتص و ی دلوا لوغف مال هلاما هنف رط رصد تد اھ سرب مس زقه تزنلوا

 ۱ هرزوا یالوا متر حدادی موس نمهدخ#لاولا تاطاس د«ءمداو ۹ هند

 | نشلکت ودنا فایر عمز انا یلاطو تای هئ اناخو .نینا هن کی ارک یلکنم
 ةریادهدندو دح هثامعست ماع ی دنا شاوای اطلسناضحانسد۶ دن اشن هد ف اخ

 لدان لب الولع .بصتم یارکد نالوایدالوا رکافولوادوناننددوهش |
 هدانیا هل ایر دغر شع یران ات یاعوبهدر اق سا صعب ماوعا دعب یدلوالوه ام

 یا دن یهةدونغردق یآ لآ یلغواریغص مانیارک ی زاغ بولو الاله لا |
 "د وک تعاخ همس یلک ل ال تخ ان دیارو عطهدز شک لوا هزکص ندد دلوا |
 ةباور عون دنماعا دالوا توئلرا ماش ن نی گومقا ارک یزاغحرق ملقا ۱

 | ەك موز ېو نید زن هد ! یا فد مشت یدادعتسا تماو یارک تذاعتب یردارپ

 هغو هر اخ ندهملع تنطلش یرط ید لوا نیمعت ها لس ندنس هعط 8

 لوا مخ ا نمو ضراع هب هنس جار »رد شلو هبا RES فانتا

 یتهدازردارب .داوترو» یردارب هل !یارکتد مدرک دق او اس درد

 ]رد دنا نج لنهآ هدهفکر هاطتولوا شکالاسنتف شن آ [:دنندد یارک م السا

 ا یارک تداعی بولوا | ماك ۱ناش مامز یغلوامالسا ليام مانا بواق

 تناعر هلا تماعزو هنابلاس: نییعت : هداز ندناومآم نیکعا لاعور هلامق ارد
 ناوضرهضور ل نیس کند هبطت !ارادةادم ه دعا ۱ رول لب هس یدنلوا

 |ندمورتر ادص یدنلو ناکم نیعت هدنراوج یر اصنا تب بای اتمض> بولوا
 سام میقیدلوانریزیلخ هاک اش اع مزاع نب دلا ؟رانال لر -هداز رز دعاقتم

 ندننابصءناسرکب رو دنا فرطرب ىع لف یاب تاعایهیرشربم در 7 یک

 ۱ اسناد مانلوق :ناطرس هدندودد نیو عبس ةن مرا شب

 ندیاعاطغاهج نامزف دامقناو ي عانس اند: عات اهمشهاش بواوا ندساباش

 ناو ص برمض مد یزشریم یدنلوآ ف رشت ها هلی لیهمالوا

۰ 
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 ۳ لوااس رف تذ یونس تداعسب و ال محششو دن رق یلارتهعمن هناسحا 1

 لذیورو ڈو مابا فرص بوداروهظ نداقش ےلکںز ی حلوا رود ندروڈک
 تسد ف افاشناتسلاع مالعا نیکی ریس دنک دنب یب دو هلی ارو صع اء ی اسما

 روصعم رکشار روصخن د و ٌدعاو بو دازاع آهزارتهاورتعب هر فاسد هد 5

 نمادیراظفعسم هدنوکینشب ند هداج ماا ٣م هنسل هل |یذیف یداوا

 ناکا ح اخ ہل بو هلو دذک یجاتفم لست بو دبا هلطبم دیرمصق ندهرصاسحم
 كن همدعریاهدهدنگنح جاهم بولوا لدم هشونابرارکت یم یک مامز |

 یداوا حاهتاورورمس هنایتسد هرو دنک ځد یج ات مان هنورق تلارف شود ال ن دیا

 بوابروس لالحوهاج تار لی عق هثف ذرت مد نوع الا وکه لارق شوهر ف
 [اضدور دد ی او لد زاسنامش ارم و دا هج نادم نار او هک: نوکرب :یرک ۱

 باوت ی ها ساجر نل.احادتا مادر اکش ی رر حفزار رب دشلب زامهاشنالوا

 یولدیورورزورز یراو دور دام اح زا دمر درا هح لو ا نولو ا مار آو

 ن واهدوسارابریزورپ ن دد دم دهارابر اصح نیفلوارکهولح هش کب هشوکر فط

 [قالخ !«دوتببنابطاست انهو تچ یامٍیتسا سو لواو تالطا نیلا ا

 هدنن اس همه السا كلام هی د جت رادع: !نامز ا نہر کے سد هنامرف من بودنت
 نیاوا رده: یر وما وتو رعت یر دوخت طبص ت واوا لاصتاهقالع
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 هنطلبااراد تمالس بوم بونعلوا دشت هلی اریمعنو یمرت وریهطو دملت

 بت هدهرصاحءانثا۳ 1هنسارخ الا عمر قرلد دلو اتعح ام باستناتع هننناح

 هعمن لدهمدج نالواهتفاترهش ها یلوار دنکسا عر رزوا هنو طر

 .نارکتراعهدزتس دما یمن هزا تم دم مانهدوبو عسا یربادانامالاو

 دم دم ندا حرم کن جمم اویا اوچت ہیک وا بواوا

 | دج ناطلسو ینعصم ناطاسو PO یدلوارود

 شروع نادنبش وه هد ترد نوکر کسی یر کب نوح ایران انخ تستناعر

 / ی ابدنهروشک ناطلسهدع:لایدق یدناوابدرترورممروس مجوارادزادنا
 ۱ روشک ل وا لدهرر امل دودج بودی عانا عاب دم هغارطا هلی اجر دنا هاشداب

 مار هب دعرم هم ندم اع غاب هدلباک ر ېش هرکصن دق داوار خفه هيو د ذکر مانرمس
 ۳۷۷ هتساق ی دلت انامز میس هبازربمنارماک ازریم نوب امهید الو مانا ن بولو

 ۴ هر دن٤“ ن نیایش < اراصح یتضمر اتنرکب بوک, یللایب دور ارکت شودنرف

nt 0 3ی  

 | , دنننادا سلوا بوُشسربا هلنایرادزاغ هردنج» بد هداز اش ابیص ۱
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 ءارما سوم شون ال سو رکنا لارق یدنلواغارتناندر افک طاس تسد عالق

 تفد طرح لا دب لارق ید یک عام اعرب دم ات خال اهب هوسلعتلم
 لر شالا سوار کسع هدابز ندکس ین ازم نو دنا ل الضو فکر کشا یابزد
 یينمیادفاو نیس تامدقمهدقدلوا مالتا رکشالباقم هدتدارحص جاهم
 هنارنةرف> نار اد ناز ناور شو شخ :دقن حد لشو ال تولوا مار ناو تسکش
 یف ا نزن اسهم کە درازر اکر ام هکر دیو يغ هدخلائ د ق یدل اوآ سم

 ندکنزوند نیکر شم تفض بولوادناد ریس هل تدا مش ځا یزاغرفت ییلاز
 هردشاوا حزودنادشنا تخ ادال ایت من ناکوخ تذاعسی مس هدانز

 بواد زو مجرة مزع هندناج نر دوب ندح اهم یار لر ااو زورم قرا دم
 مسانو رح ازم یینیکع ا لاقتسا لالجو هاج بکوم لابقتسایسیلاما

 دل |یذؤیدلوا سو اب یرشزرخ شور کلا ٹکا یمرکت موکحتدنتنما
 تهد هرزوا تفادنص ه نلاعهاکر د الار ة سو رکن اهر کط ند تشات ا نوک نوا

 توادروس قازرا هثواد یغوافاب لدزانالناقمدح کپ دعو هدنقح بو دنا

 عاام م ف یالروس تفععنا رم ناتع تفطع هتف ر ط تنطات فرمشاا تن

 ابو لتون دک نالوا لاما قنس 8 دانا رز تشار ءار ننس د ب رطءانتا

 | مرحرفظمزع هرئالا لماحرفشو یالوا فاغع لآلام عاص راهعلقمان

 تاتو فن نکا تو هنگ نالوا تا اجت ی زلات فاکةدزن هاش هدقالروس |
 || اخت درک ۇعا ینا نما نداد نارکد اد نیکو ته
 | ندنزدومتدوحو یهشنهاشرب رم کی دبا شارو یس د و مرارا اڑا
 ]| اتما راتاو نیغوا شانکم یب اخو ل غوا نونلارذ هدناوطانا ناو ا یھ

 ]| دن تدارک شکر لا تو دنا ٹکر هناا الو تصرف اچن ارا دشا
 رتشفاضت تشد ر داصتنک اراشا شن ا کلر راد ناز ھاو ادم
 ۳۳ هنس ف یدلنالاع ام جال دا بو دنآناور نرادس اق م دهل | نارریشعش

 اتارا رظ بو دنا مواع لدضحت ندر تضع ءال عو رب مورزاند مرم ند مگ تد الو
 مزاعربهارو لماذا یف هل تژزرآ قلوا لص او چوم ثع-هرکص اس هم وشر

 "قساو » لالص یداوٌهلاص ماحرفد لص مان ضاق نالوا اغرب ماد ۱

 نیهلوا لقمه هثسا ذ وات حسد نن اج جرت اشاح ولو الاخ دهل ۱ التساد روطو

 یتلکهدمنایاس نا وید بولوا قاج ندرک اوج" هد تمر رش نریغزیش هش
 | ناز اوت 4دن ندناروپطهدنفد شنا ۳ ع هنس ف یدل انار ممت ناکوحةدور ||
1 
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 نصل تورتک هتنلالروب رخ یاشادړ لتا لالما ییلصوم یدرش طخ لوا
 .وسس ٩ مادقاو یتس اعلن تولوا ن 2روند كىر اجر ؛ناخ ناببر ۲

 نازک هنرطاش یم ریال رو نا ضد فز هنو دوا مادعازانفا

 هکردمااروااعرو بز ارد صرغت تسد ه همناطاس هساع هنارخ نونلوا

 دیک د نر وک هدناصع یزوصرارطض | مک یدبآشم چ ازابیییدعتو مات
 ٭ر دوار انوخریشعءز امب وح بابح یس هلک ع وساد عد تولوا هتفهرب یا
 هوا یمهدزادود م«نولوالالله شوت هعرح هر احد لوا هکر د هدنونتارغ

 یاشاب صام نالوا تلا هذندرو دخون ها تفادم یاعدا یے لوا ار
 ینطلس سومانو # نالاتو امل ی ف اس از کو دد اد هح یک فاجر وک نم
 هرول هو نا عتاونادزابردرلشع ! ناصع راد هدتقشح هل له

 ی ریشج مس درب کی تساذوز رک ر امر تزور تعوهردلابو نامش ۋات مې

 ےقتسد ےھنم كلاسب ولوالدملا متر ہک دنن ارد یا SLU اخ هلزوک

 تن یالتخاو ترودکهدن ژابمنادورنابرصم هلا قلوا ضد

 اشالاما جا هل اضف آ۳ نانهحیار دعت * یدلوا ۱۳ م دوام او

 را !هدراید لر! یآ خوا توتلوا لاسرا GL د ےھآ ر .امطءآر رون روعا خالص ۱

 نما و تع رم ارس هول هزادم نود زد هرکصندکدت اراهظا هلل

 ۳ همش ناعش قیدلد اته هب Ul ناعاسمداهماس لاد یر تھ تم ا

 هدنسهدافسا ار ادرصم هلن خا تح الام لضف ند ةمچ ڈی راصم ل د هرو زم ت رات
 نالراد دوو مهدهنیرخ هکر دتماىلاع هاکرد مزعر ول ص یاشاب نکا طونضم

 ورکس لاد لاس ئو ارج نال و ارج ادر فد لت5 وتس نا تورن کی املج
 دج نیدوجان الو دع اقف ندمآوطانا ترادص ی داوآر دبا ل ادا و کک فرز |
 مالالا جش اوست دنزک مف یدلوا ام ملقا ی اه حرب ی لج مييچتیهشاا |

 دغا ةم نذل وظانار دّضفاتر لاعبو اق ادو اخ تلق م رع اجلا یعائالو اود

 یالوا یال الاش ناونا یاد د جنا نب دا رک تان الوشق هدآ زاشا لاک

 مادزدررات 2 "هر اتتا لاسهاوتف م فاتر لع تافو 6 هنسللو الا ید اج

 هدامحو ووعفرظ لرب زر تام دد ۱: تشدد تمس نال مارخ لک ست

 ماف انهزهسدمارخا نز هنعاتراکب اقا ماست نۇدركپ ماش نولو ا فطعتت

 مرا غازوآ لر هلمایرادوزآ فرش مدورة مرم یار بجر ق یدلوا
 مانراوقاوو فولءاو نندراو توذلوا لاترااشان مهار متعاریزو هدق وا |

Karسس  
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 هدتقو بماسنهرب یدیآشلوا نهان یطنع اینو لمار ارو تم یصاع هک ید ||

 موسرم»* لاوشق + یدال !تمعت لو تمدخقعءادابو دا تمه هنمادع( |[

 یراق دلو هدنلواوصهنامز ناسدون مر ات نانصءٌةدامنالوا متر هنازجام لق

 هعرعفتمو ظرع هرول لم یاشاب لذاشاب مهار | لاح عقاو الاو »ر دنر لوب

#۶ ۹ 

 | ر کدر فط مرسم هر زچ یا۶ بولو سم هب یرادر شرا دتفآ تسدراصح

 یدلرارهطم عرش لالزیارغ ی د مردولو یوکناتساٌربزح برق اک او

 هلومناتسا ۷ ردیف جرات ج هلل ارم هد  نونموذا حرم ۳ هنسا رعص 3

 بت | نیشن هشوک هل دع اقت صاوخ نیمعت اشادیرید یطعاریزوءهر ؟کصن دلوصو ۱

 ۲ طی و ترازو ماشم یاریدر دص اعا مهار ایشان هطوا ص اخ بولوا 1

 مر کت معنلارادرفاسم یرانل هاش دجنالوم مورردص» والا یذاعف 1
 أ
۱ 

 نس نولواهنمان EET مو برعدالب نکداهنطلسلاراد کاح ى

 نرو بز هناوبادنلد ن او در دصو نما دص فرز زرد +یدلوارو رع

 یدص ص تجر دق یرام رکمدح هدهدورب یدسح بولوآ مرکب ر

 هدهنامعسو نآ يعول ماعر ول ياد الوم # مین # یدناوا لقن هنر اوح

 لاساوزع ةد یه لص ت هر فاح ےہ ہاس لال انمادلش هدملح يم الا

 ندی رح برف هسافعهرداو % Sh رو هط لاسرب هدکدتب

 یر ۶ یتا یلوطا ایل اتمدع لواو اغلا ی هنر ەئ دم ترادص بولو

 هتصاط ند هوش یفا فا یاح میلسد :وحو یرد: » بکو یدناو آلالح

 یاوغرب »+ هنسل ب>ر ی × یدلوا ف ا1 "آر هم ند هنطط بورتس .وک ازت

 زا لع“ ۹ هاش 00 لطام هو قاب میک ا :

 ا * تنطاس تم # یداوار راز ۱

 فوم لع دنا را ارةتسا ی ناز عضو هز یتسویریرمس بولواهرهاف تموکح ۱

 تناضدوحو شوُغمدقن هر کسو همطخ لد دمت بو دیاراھظا قو ةح ۱

 نسما هدرپ لنه برق هر هتسر و ۳ مانسدو نعل هک Rr فدول |

 اشا رج اتل تری و - و هس ۳ ۳

 راکماط هدتناضهریذامماع "شاواریکلد ناو هان ماتم ترابی

 هدا یضاف نره تداعس راک ر د نا صلع شع ا مادقا همالسا

 1 یدلما ابر اول امه طح هنانقب ودنا اتو مدح نخ وا



#۶ 
 سست ۴

 زاعحورمه بارق اسه نزھر ندر طح ار عر ھاو ح ¥ مف »* ی دلو اناوضر

 عادا بولوا یرابرهش رینمریعف اومه یری سودرءرزح نالوا

 رازراکت او داور امش رفطر کو × لمم کت یک راب ترد شعار ویلا ندتناقس |[

 رادکسا یار هرکص نوکن واو لادرا )اش اب ییلطصمرزو بونلوا لخت
 بجرر مف * یالرود لالحا هلررادتفادنابررزپ ءماطتناایرت مامح

 هلص هکر ه ٌهعاق ب وناوا لاسرا یکه راب جافرب هدسودرهرم صا مانا ۲ ۸ هنسا

 ؛ دیزک و« نابعش | ۷یف × ی دلوا لالهتسا تعارب هنریفست سو در ةر زح ینیدناوا ختا
 تفالخ دہع لہ اواو ناخ ےاس تنطاس نامز لء لع راوسهش نا ۂ داوا

 هدنس هلا قم یسهروربه تامدخ کو دت ارو مط هصنه یان دوا هدینایلس
 یداتساداسفو تن ام دصف مقاوریغ هل داسفاد امن د داهرفن الوان اج یودع

 هصاش ادطابو ۷ لرد رم هظف احارهاطنس ارزورزو لو اب رولوار تف کهن اد

 ناکد ىلع یلوصو برق یدنلوانیهدرادرسنوعادس یراو مش نا تاسح |
 لر, لد یافص ادا هنت وط صواخ لفاغ ندادعارکم صلوا عوام |
 ه دن اف الم نیح بو دنا لاعتسا هلا .ةنس اربا ی:اوخو تاقلعتم ہل: مش اف. د
 الم هاکتهزن جد هن ع1 او × یو[! اةن یافصلاهصور هحوتم لدا ییعوا ید)

 | هلعد لوا یحاننوخ لموح م مواظم هملعهلباهجر یداوایونماش

 اممهحورپ لر یلاطلس تس اسرع هرکصند هن سر بول ا ما كولا

 رارقهل طم برض هدنراوح هبصق مان یرهشکنردنآ ٭ یدلریو یمازج
 رادتقا دنلبرابرهش باکر عوف سم راو مث یا تدا هش ماس نوک یتا دنلوا
 عازتنا ند نایک VEE را صح مانندرفىا هدندحرنمهنسوا نولوا
 راوسمم یداواهاہ س جنا هاش دابر زیپ ضورعم یحدیرمخ یی دناوا

 شوخ راس ×ر دن الوارب رک هب هفصص تدث لالا عقاو قد اطمهدنسهدام یعوا

 ةدولا نمادرل: ان ظءوسههانک فر بوتاواداععاهلاوقا یرلقدزابرد و دمآ

 نو صم ںودیا لزا م یط لدا یف + ناطلس# رل هءلوا لابو لر ج

 | راتفر مرک هدرب وراد هاکه صرع یربشعم شخروراذک هسودر ندنسهلکسا

 | بودنا لاعقراهمدق ماعس :الاراد لیریخر صم مک اح « ناضر ء یف هاب دتدا

 یداروس لالجا اشاد طصمف ارزو هل. اهرهاق تم هک باطن
 هدهاناوت بولو لاعتشا|یآ شب لاتقو برح دنوم تالفشت »ها ید ؟ یف

 اف ةرصت مامز هلداناماٌ دم هرکس ند او مدار هاشسک اندو جوة
 î ۱ ا ۹

 راض ۱
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 عن یراتمضح هایسهر اتسهاشزهش ی دنا شاو اروا هرز و همان رهطناوذع

 هنس اوا مرم هزوا قلو ا ب اتکقوسهندناح نیدوبرلمساقلا هد س اکر یادت تابرا|

 فص آرزو ءا ناو ضرعررکو باوصلام ا۰ تاالد نک اراش مرو راذک |
 نومز علت نماریب تواد روم هحوت مامز هجون هنفرطدار ذل ف هلرب بانج
 لصتمەتىررب :رکسعیاب رد یکتا رئ زااقیدلو | نوب امه قاطو ا نربط

 هل اوج لش تسهندا اتقو برح شن انالوا شک هنابز ندنفر طر ھلن هعاقو
 باس هععص ړل ادولارر دود ندب ادو ص ند لک اهر دژا لھاکم تولوا لصاح

 1 هد ا روشورش ةمزرشیاهرمنوروصنمرکشا یوم یاهو« ها نودرکدوک

 اپا لیسراصح شوراوراوبدوردرب یدلزاهار هتشککرو شو ل ةع
 تآيم هرفظو خ؛تر وص هدنوک ی نج وا نوا نده صاح مانا تؤ ناو ازا دبات هر ارج

 ۱ یاکسهعلق چاه دابزندن وک بم رکن *  ناضمر ق یدلوارکه وا هدرو مظ

 ۱ كنج له ودا ماخا ازم ر کسع ماشو ص بو دباماسقهدداتعو ماشم

 | یزاتاب یاب لنرف لت اهل (ناسم السا تدالح همدص هرکصندکدشس |
 ار ودار ذا نصح رش خد هفطق راد دلواز اربا اطراجا ب روا لنرد ی

 باب خفداب بنآزع رات یگ لاف ناد ءا سرزع نون م ی داش زا تشک
 | رک: دخ رات رددارغلتدا من: یکتا صرفت برا # سور كتل

 بوادر و یار ص ذا تصخز هراڈرب ورارق هرادد رت +# څیدل !یسورکتادالن

 لار اذکار ندیاوزرآ یوا لاش وخ هد هاج ی امههناریب تدان باس

 یداوا نعت نکسم یناج هلقیدب هدنفالبطاراذ هثنکو یزانطو هتسیضع»

 ! ص اقر هدهرصاح مانارد شود ترهش هلی اتدرا دارخلد م اقم لو ا هده دل اما

 ید هعاقرمصتح ش ی ام مارات ونو نا مق اا ص او هک اتو هحولر او و هحورتع دو

 هرخآ ت فو يريم دن لارفو یه نی دوب نیفلوا امر بتر کش لزا م نیاوا بولوا
 ۱ و ق* یدلروس تمجا نم حانخ لنز هتفالخ هن اشا فرط توتاواریش ات
 زور نداقش ماکریزهلر زور هربت تن یر تنش ادب ماتر دنکساهدنم «لاوش

 لیم اه اش اب لاک نم ناری هيه نکبآش ام ادق هب هکسو هبطخ ل: دت بو دی
 یراد هج هد و طن ناشفنوخ ریشه" ناکو> یر هدزادوس مع لنت همغاط ةف اظ

 ندمور تراذصدسم» هدهقلا یذق# ̀ یداوا لصاو یربش ین داواناشیرب

 | تدهلاشدالبرابد ي لوا« یدلوا ن رقرفطنا طلس نیعلا تلم هطخلغ اد

 هضور ردص نا شلا سفر زر کحوراص یورءلا نیدلارونانالو»لزنتم

۱۰ 
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هنناشذ نو درک هناتسآ هوکشرپ أ
اش ایداهرفرزو قخاوا لص او 

 1 نسهرادمس 

 لصاو هماشاشابد اهرفلحاراایطدع یدلوارادر- ی هدر ادتتا هار تح ود |

 نهاد هخشب رب ارکسعمم لب ىلع یغواراوسهشیک اح هیر دقل اوذ بوادر:
 | ئدلوار وهام هللا ظفح ندکعشراادعا یالتسا تسد هناسهش هردم

 لذیهدهضناحم تامیم درادناشان هج هرو ×٭ باح ناربهریه هل | یذ ف

 داعب اودرطندادهشیارف حرف یاضف رد تع زهیازع 0. نیکور مه

 ۱ یداوا نارب ر کس هنف  ط ماش نامهطو ید همزرش هلد | ناح منوناشیرورات

 مه>ور هل اسندلر دنا لاله لاح هداتفا یس هع: هد هوطخر هراوسهش نا

 ندنراڏوخ تارو چو رات هی ادعا مش یار حصر تشد نہ بولو ار اکہ ان

 زاسپیئرت هلبارادرسو » مای هرزوامادقا مادقارارک حلوا لصاح تمالسو
 مچ ات هود ا ماہح بذ ہدوسمھد هال تعزرع ق وایاصم فص

 رارکت هناساش تفجزورقهاوا فو ہس حرا قن تنم یوفص لبا بولوا
 ماشروشکو رارشلا سم مز امراکر ور هتشکرب دربناح بولوا فا ڈور ماش لو خم

 مسو سول ج نھن * (Vەنىارةص +× یدلوار ادنةآهضف لخاد زوالا ىف جک

 لامها هد همان ت دومعلاسرا هب یلاعهاکرد یلارق سورکنا نکا سونام
 لوا نیکی مایقهدم اصخو ماش هحن دساف عز هکلد ودیا تکرح هرزوا

 ندرس نارکداب نالوا یراوخو تلذملدّم یودکیراک زوردبشکرس
 تمدخ هتسبنابستاذلاد یراترضح نیرقرفطناطاس هلن م ارایکس
 ل الج هاج تان ار نیر هر انكر بدهد! لابقاو ت یهارمه بولو اینه نید
 یریعمآ نردول نالوالارق تکه رک +× هرخ الایذاجق# یدلروس

 نوصا یمالسا نادروک وب نالو !ءار لس هرومع ندهوصرب هد اربد كن

 لوا لد اداس مایّتها نوک و | بوادر ود لاتسرااشاب دا دا مور ناریمریم
 امدقهاشان درد دن هت دخ ر زو ناعشف ٭ یدلوا دند هر دک شکم
 زو ےک روص#داہذ نیکنس هما لوا بالواروماههلد یریعس دارغلد

 | تسدترض تودنادادعاهعذادمو راع باسا یی اکو .داپنح اهن دقت

 | نازار ناکوریتبابرا ب یلعراو دېش نام دو دة دز کک ہد انت ایکو دت |
 هتسسک ناملارغ تدالح مو ظنم لس هن اسد یوزابوروز بوشر هذ اناکرت ۱

 | نمااعوتو لصاوههاشلاکسدب یلازغلاح همهب یدل: انلنرهلال یرااضف لوا

 يف هعلق مان نومز لدا قم دارغا هد آم اعهاو دقت نوک و اهدهرصاحءاناو

 اومع

 ۳ اد
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 ہ دنگ یارم یک اش لوا هعطق» ردرپظن ف عر یکو دتا هتشادرب هریصم |

 رات نوح نسوا ی دلوا+ قروزهدناوتهامرودمر دض وحر + قزراخرح |

 رد دن هد وتس *رزو»+ نور عرش ماکحا لنآ یدلوب هدن د هع« عرش قتور

 انج فطع هتناج ل اوہناتسا قحلوب ل !وصو وامه سول ەد مهب اشاب درب

 تفولا لا بو دنا تعفروزعز ارح اهلی تنطا سرر مة اب لیست ٭ تعراسم |

Êهد ات مول * یدل ار رتنروصت ف یرومآ تامه م نالوا مز ال یلاصرا هلا قاردا  

 قعلوا ن اعلسهاکرد مادخ ضورعم قاخ ملسٌزاوادنلءهزانج لوصو برق ||
 د3 ص ه رطصندز امنءاداهدنماج تقلا ون او* لاسقنسا هل لالحا تاوطح |[

 عد ×راد دروس لاصبا هب از یاج مان یا مازربم نالوایردصیم تجي |

 جاو رب و * داعاهناخ عمو هنا و عهاحهدم ام ل وان وا یراحوتفر جور |[

 بوروسسداباوریست هوم هسر دمرب هدلح مان کتک لاش هرکس ند هسا

 ۱ هح الم یراداعم یمدق دل او »راد دروس مان ماعها هدندن امر تودو تون اقح ا

 يراکد تا جاعزا هليا حارخ |همورراددندمصم هلن اد اسنو هنتفرووهط بایدس ۱

 راد دتباداز آ ندنر مه تن یراهراح» لو اون داشلد هلی ادوعنذا یران سم ۱

 | یکد یا لاه ما, ل|فحا یشآو صو + قسیضت لماضترپ لمععما ےگ هاش
 ندا يعالاولوا محاتفا اتو »+ ع رم نددشدمآهرابد لو ارا 2 نوعا قق |[

 عرضت لراناهدنابوت بولوا عوضومهب هنارخ لقتسم هل ارتفد یل ام زار اکعهط |[

 راحراجرناو هاش"! ثعاد بو لوا لصاو ءزارف رس ناطاس لو. معیرازانو ||
 | تاودرد کلمو مدع نیشتهرومطع گات یرالو مام لوصح نوح | قلوا

 | یسعو لعل یرااجر ارقف لواو یتملعت هوا لسم هبراد::اتسد یبادخرادم

 | فرشا مس لصاو لاحول × یدباشاروس قیوعتوربخأت هدننالقنا بالخ ||
 هعرد رلذ اصن ار ل دع تسدودر هنا ایس لج یتخلوا لاق الا دلع ن اطلس. ۱

 اار »پاس یرادتنا تنصراخندنابلقج اسبوروم لس قاش اوا
 سوههدوهب عام د هنعان سکرحنالواماش ۾ لاو را دروس باح نران ۱

 | هدنداتپخ حلوا لب ازندنبلق میس ناطاس تساسس هه مد یازغدرثاج

 ا تمار م ہقرت هلدا هکسو د طخ لیتو هر امظا ید انسقو ترمش نالوادازرداما[

 لان ةدا مرم یاش قشم د ناکس هليا یوش تم دعاسم بو دیار امکتساو عفرت |[

mfتیک  

 ۱ س رح ءارشا هدانزندکیب شی نواهد ادور اوس هرکص ندکد تبا ےس

 4 ناطاس هورکمر خو * یدلدا باتشب اکر كی رت هندن اج باح هلن ا برع و
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 | هدنماش یآیک ا بو دااضتفامارآورارقهدموش مونز مم لوا ض یمدادتشا
 راد درواقع یارسنعسف مزعواسند یا نکنت لرتهاکتسدرفظ هانشد اب لوا

 زگتدم + تنطاستدم + سواح %4 شت دالو « لاوسق

 هس 2 هس ۹

o1 a۸ Ayo 

 یاول بوئوا اف ونک ی زورض ها ثودح ید رقم لا ادا فو هفت

 همان هم اج هنسراب انس ن اولس ناخ هدازمش نالوا ناماو نماز دنا هنا هب اسید

 نیم آ بونلواتماواددلحم لوا لو الاکهرزوا نا یخربخندرصدار یرارحوا

 یرکد دنلزنمتفر *یدنلوا بنا مسشرتو بصانم هح هرزوانرید
 دادهتسانانامشنامارخداعم یش ناطاس لاشادوط » لاهت» تادرب |

 لا هغلوا نوبا مه تحزاس ف رشد وار انوزب رطتلاناد ماتهدقدلوا
 راتفرکو ریشعش فلع نی دعمر هشفرر نیک شمو هره تک هسلمههد راد

 ریشعش یبسهشیدناهراومه خدهدنراتنطلس دمع یک ین دلو الخ ایر

 نیل اتمهی شخر مامز نیفلوا فور صم کا اجا هدد اهج نادم ید ات جا

 بروا دعا سم یرات اکر بلا ضاق تاسح نامز هب هلام اهنسا نهرب ر اب آ ضعفا
 هرزرا نر عن دلا ىح ممش ترضحراونالا 0 ارا سه ده اس ةن اص ید -

 ردرلش« اداصاتراعو حهاح

 لوق لوسناتسا ندنرفس برءرابد هکر دیلح علح ان الوم یراهحاوخ
 یدلد الا ترا همدع مهم ەد ماش قشمدهدق دارومح
 ندلاالعانالوم هدنراهرهاع تنطلسماوعا نالوامالساروغث ماددا ام
 ماطعارزو + راد دنا الس ال ارشد مز اس ف مشت یراترضح لاج جا لع

 اشاد یرید ×اشاب سئز ٭اشاب ناتس × اشاد جا لغو السره ٭ اشاب نط صم |
 هنس ف لتقف  هنسقتام هنس ق لزع هس ف لّق

ala۵ ۰ ۳ ۰  

 یاملسرمع تداول صا

 را ذکش وکن دنتابز موت بوتکم یواح یوتکم زس فاخ یاس لاقتنا مامی
 همداو لی رت هنفرط لا قار تمطلسر رم. رةسم یعاو ای اطل رر ت راو

 رهکو فافاخزورفا دسم یرادو ېدو جوه دنامزادهسا بولر وس لاعتسا
 جرات × اکر وشک مک اح ٩ هنسا لاوسق یراواناذع تنتنادنیککدنب

 تزعر رم مود ص هدازاشاد دلا مورما۴ رتذدرسودنراسوت ام تنه سواح لاس ۱ ۱
 - سیر

 سو
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 بعر یالتسا بودیا مامعایمانهم یطض تکا ناناوا ریعستو ےن

 یرشزارحا هدهبردایاتده بو دناناشع یطع هعوحر تع«ناذتسالا

 ندنسامشناقو ازول» ۳ هنسل مر ق # ی دارا م اٌنتحاوز عرب رم هاد ماننا |

 | ریورت مادقساعدا تلد دهم بو دنارارقهدراعرب هد تم“ تاون دسقم مان لالچ

 نارمه ریه نیک اره دنکدشن ی رللدهداسهداس ور اوسهدابز ندکس یرددو

 | بوناوارقوت هلی ایرکسعممم شرمشتو ترازو تعاخ اش ادداهرف لب امور

 مکح نوا یلوارادرب نامرفهرادرس خدراوسهش یا هیزدقل اوذ کا
 تابت یاب یعلوالصاو هراکنان یلالحرابخ اون «یدنلوارادصار دقلا لملج |

 لب ىلع یغواراوسهش * ىدا ارارف هنا ساو س بولوا شدت سه یرارقو
 تودبا راغلت | ه)ءااشحا قلوا توغ تمرد« رر دشت ییدهناوا فقر ةر ادر |

 عسرقف یدردت ارا ذکن درا شد ریش ةر طاق یش ولج هدنسحاونرهثقا |

 |رامرات ییکراترارمش یرارشا مج هلیا موعهرمضرص لج راوس من, ا×رخالا |
 | دهعاما ی دلوبز اتما ی رش ةازارعا فونص ن دیرابز هش فرط هجرک | ع دنا |

 | ده دنا دناخ لوا داهندداهرفدادم هشت هدناخ ناعلس تنطاس

gy 

 هدن بو دنارارذ همگرادام دقمندند الواد جانا طاس × یدربوساردنا

 | بسلا لوھ ع صخشرب هلمصاتدا يهنالعاس نالوا مرغ هنا غا من ئراوتم

 هلي اتمه اک مدقم نوک شنوا بودا روهط هدنرافرط هساما ْ

 ناز فرح یاب ییبدلوا لزا دل یازف مع یاضتهدناو لصاو هرادکسا |

 بونلو ارق شن نهالاتسح نیک | ماد صاو ع“ عرف قر هلوا ماوع

 فالخریخ نالوا عیاشهدشاخ ن اسم ندنرلات !یارمس فر اع هنسةملح لرو نم

 یراریجص ریعس یری سودر ٌةریزح# ۽ ٦ هنس یف # راد دلوا عاطمهنکو دیا عقاو

 حسف لار دقت تعتام نکا شارو تمه فرمص هنراضح او ط بولوا

 لوا بونلوا ےجھت تکرح هندئاح هترداع دقهاکتخش + م یف × یدناوا ت ءزع

 اافارقحاصت رع نک اشعار ومطقار اما هعبریشهدنر مط نامه السار هات

 اسرف تالف یاول یرلتر طز او دت نا طاس بو ردد ااضتفاتعرع اتما

 یدان ازاغا رس رلمحر لتها ریز همغن ف اور س یان هرکو سو کو + زان نیر هی

 | فوفصزاسببئرتهبادیزب ا ناطلس یرادسسدلاوریدقت که ی ناش ق

 ه دق دلوا ماتشنع اوزع مالعازک يه ماقم م ان توک شار غو ایراد لو ارکور اد
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 سویرح روس نوجا مەم هظفام قحاوار رم اطلس نون امه# دوع/

 ر ی نیل هماف بونلواش)»د نم وخ يايخراوس لس
 ناتبوئلوا اش اهدنراالمسا تسد هعبرا بها ذمة اضن اک اک اضق عا مامز

 هبشنلوا لس هنفرصن هضق یدنذآیدسند مور یلاوم هدنسهنس نر رمشعو

 کو دیا ضوغم هنناریاربخ یس امالا نامر صد یصنو لزع كن هفرف لوا

 ںوناوا ماد لاما ماش فرط هلرب ما مم لوصح ×ردروطسم ەد سابا ن اع رات

 نکن | بانح دنا, ناطم باکرمه اش د سنوب نوک نام او هل مان هر اط [

 رصمندا اع غاد نم E | مادقاهماخ م لک یرلدن سر لک شم عمط فاع

 لاسرا هاش دم نالوا دنس هظفاح لوبن اتساترازورھمو لا صدا همدع

 تربع راب > ارداوت نالوا جردنمهدنع رات سابانیا» ناضمر ف × یدلرو

 یاد حمه ییغوا مات مساق ن دیار ار هنر عراد هد دج انا اماس حقو هکردندر ا

 RE وط نالو ادوحوم هدیروغ ءابس فصهدنزاهکرعم هنادیرو

 اش لو انان هدزب رک ک هراحن مست هدق دار اتفرکلواو * ناب اتش هب هيرب

 بوم و او نفارطارصمةل بالام لا بخ ضعب ۷ ۱!-وع |

 نام ماورا یوا لات ار ماد گدام اک ان هلیا یر لر ندنمابخ

 هدماش# ۳ ع هنسل مرح ف # یدلو |عادعا هاچ داتا دنشابیدینوا هک ل وا ۱

 ةشرخاعوت هلو .رارطاع :رطاخ ب رول وا فرش ا عح“ لصاو مام ون هد نهانا تمافا

 قامداش باسا فع اضن ثعا ی داوایرطر ید یر لت اع نرو بار ط ضا

 ا عا کو تعر لاوجا + من ٭ یدلوا
 نماربد اسرف تافیاول هعهام بولد رود تعّرع تم ار لیرحگ هرکصندتماج
 برعرادد ف تہ ےگ هاش × رةص ف یدلوا ار ال اعر ہم نز هنعط هد اہ ش بلح

 ظاتست هتساح لییقت هدماشیم |کدر دنوک نوع !تسدومع شزع هل س هن ام

 سو, نوعا اسولأم ندن :دانعرطت یاس ںودیا طا نه تلود

 نیمو اعاچسا یاتجاو برخهدغاطهر لها ارک هاشهدماح × ید ان ساوا

 لاعسو کدلالضبابر ساز لو" هل ارا. رج a هو اشاد د یرید دید حر رو

 ریص مت داسر ر «رقنسم فاطلس یارآلاع اع ب یژنلوا لاسرا3 و !لمرب و

 ءلردنادآ ضورو- داوم عفر برخ الا عسر ق یدلرود هجون هنفرطف اعم

ED ea EES Eراد دلو لصاژ هتل تخ  

 اددجو مارآ م اخ برض هد ذس لب اقم لح هریبر پهر ر فاتر کسعرس × بجر ف
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 تو اہ :راعهاندن زاوطانلسک 5 رخ لواادع امندنراکد تن ادم یس ر

 لاح لوا نوک واورادرب هد هلیوز باب هلی ایراولشوروطرط نیفوار اعشتسا ||
 یلارعدرناح ەدەز غم ةعقو + لو الا حد ق یدلواربنعاثعابهلاع ق اخ هرزوا |
 تطداسق مک یدباش ام دق عضو هتمالسرانک هرزوا لاوح ا؛دوس ||[

 ړل تطاسو لیریخو# مدانهنکودتنالامه هلاعور هلان تاودر داخ لالضو ||
 فطارووص یال یلاحتآ یم بولو ا م دا هنا" ۳ تلود باد هدرکمدقرمش زا

 یاشاع × یوزرآ × یدلوا م اش اول فا اږ ل مرو هزغدوعلادهو»* ماعااو :

 تدنفبدلوا سکهنمهدنرلرهاظم ما هلارط اخ تآ م هدربلا ناطاتس هیر دنکسا
 نوا مهاغ یوطنالکه ب هبردنکسار دند ندارد ذفانلا مالا بح ادع ام |[

 باد نغلوایراتمه مزال دمقت لا مهم راد لراغرط لو اودفت ۍلآوح ۱ |[
 ۱ مانا بو دیا م دق عضو هتعز ع تارا دار دق لہ ندنز دتم قرا داس ت اؤد ۱

 یوالایذاجف را : دلوا لصاو «درات دا تیره نوک [تواندرفس | ۱

 لصاویا هتسعخروآماس ندنفرط اش ابد ی قمر ؟یابدناریمریم»هدانشاو |[
 O pI رسد یرل د د ا فیک نسح و درام بزآوارکداترواذرکسعم ۱

 را تچ: زبش س . ہہ دیاری شدن نعد دلواریمد و لاله ان ازم .نرسندا مانمق

 هدر هم كلام یا ھت + هنو عد ٭ یدان اریفوتقرمممو قام دات تانسا یدورو

 زا مح فرش قلوا فا مس تموکحوراق مهاسمو عزا یا ھما |
 | دراو هنهاکر دز او هدنن ناظلس نوعا هت ېن تمدخ ءادا ن دن رط تاک ری لاو
 نی مرت نمرح بولو اراز ع او شز راو ی یون صر هظم ی غو ٠١ دار رم “نالوا

 هدهمنادن د هعقو »ام دم »را دن اان عال ہلاسرا ی رول لمسزو + 2 یک داییسارهف

 | ا شاب ستو نیغلوا تام ماش ل ر خم قامح چص رغ لناش ا:نانس یظاریزو
 | یاوه قاش ساا رف كلف یاول یدنا ساو ایمطع ترازو تمدح ده عتم

 | رصم رود نمر زو هدداواسرق كم اراعا هزاره اور با مور مودزيح

 | شە یئانندهات عمطنداشاب هدمانالوان کات ولو از وماء هلسهظفانح

 تمدح بولارو لوک ن ندرود سیار نکش اروهط هان تا تاک ؛

 هفماخ نامعشق» یداوآرووسام یانریسیاز لد سههره هره و2 هطظفا ع

 ۱ .ناسعاویاساو دالواژب دوشم هلام لستسل ان دج هلال بع لکو تم ساسع :

 ۰ ۱ رومأم هلا تجزع هلو ناسا حره ناخ قیرطب مدآ ردد زور کس ندر

 ۱ راد دل ا هنو امه یا وطن الوالصاو هب هبر د نکس الح انس تولوا |[
 سس

 دج ر
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 رکشلمور هاتسهدممل اون بش لواپ ۲۳ هنسل رم ی ٭ یدل اتعزع ری ۱

 تانعنیعو طوفح اهورت لد ونص ×ر کد لوا مد کودتد اروهظر را" ۱

 ندتمامشفاخ ملس بضغءزا دنا هوکح اوماو ناشوج قارق.- اصتریغ ناع ِ

 هثلد | دمعص هلرب دعسان تک هر د قحر اد ماا ندلوا رسم E هندقن |

 مج هرازراک ة عرق هحر اط هلأ اکتسدر ةظها.سرارکت هدنآب ودارارف ۱

 ۱ هدلس لحاس ندهبلداع ترا یاضف هلسافتوا التف اور یادا» یدلوا

 پر دوی هل مابخ لوق هما مهندس رزج بر هال
 یاب ناموط * یداروسر ارقهدق اطن نودرکق اط دادند رمش نام هلرب.هورک

 ندباںالاهدننور د نوناک نوکیا بوقج هتمالس یار یأردب
 س حارب ندنایرعو هسک ارج کس کا نزای هاب طصا ش :آ

 ما الاما هندئاج نوی امهرکسعم هن دصق نو دیش هکر تو دنا مجاسششاوارش

 یدلوا رارقرب رازر اکرازاب لد هح اص بو دیاری یریتسو برح شدآ برع

 ندع ادرک لا ھر اهن رثا ترن رکشل دنجراناطاسنالوا ظوعمه هد اهمهلا

 یدلم ادیشتو ماکح !تاممدهع تولوارمهمناتسرهش لح اد نیو ادمان

 نوک وا یدرت وک د مو رزح هرهش یرظ دح یر کسعیابرد بولواناشن
 بات شک هنابزشت هدهدارموب بولواراهرا شرا ءا “ران ازکم ةت جوا
 رب رش زو زکس ند هس ڪارج هسااداناکتفان مانو # نط نم نایرمصم ناونو

 یاناموط» مف # یدلوا تم هم نددوهشه دیرح یا تسرب اس تسمه دن

 ما رشربضو یدلبمزع هنئاجرصم هیات سراتس جارو
 ]| لاصتسا یمیکبراک یبا مور بورد ااضتقارویع هنناج هیچ یدورو |

 | قرطت هنفرطیاناموط مادق اویيس هعتت بولو اعمالهند هدنا دنه نامه

 || عا شم نالوا هدآ بوت آن اح هنناج » همیرع »هر غص فی دلوا مازهناو یرغت

 لنا هر ات کح هنلاستجا ماد ی مم ن نسح یدععمتانعندنا رع

 ناتسانالوا لاما لحر لح هنس تسد بولو ار اس! لد اچ ۂداتف اهلی اییلرادخ

 فیقوتهدنس هعح یسادنفگراسومش نوک اکر, ×یدلوالصاو ل ا.داودحح ||
 نکا شلوا یرامچه» یتلروس فرمت هلیاتاضن تاربمانادعب بوناوا

 | یاناموط ناطاسلامصش هللا هدرهش قاوسا برعراذعلا مسلخ نامدام |[
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 رههرر فطر کسع دەر غ ناس ءدال اقف 5 اند غ اىد فىل هنا |

 راد دناواریزفترادقمرب هلربریشعت ةنابزات نختلو ه دهاشم ل ماعم دن هدنقح

 لر حير ناطلسغودقو فرطرب ات اتش لا بونلوامارآ یآترد حوا هدماش

 فرط یراتضح زادتفادنلد رابرهش رک نزا ا اردت نعت

 دنع“ تورو تزاز اجرا ل لو درا درو تضهن باکر كب رک هب هره اف

 هدنوب ناخ لزنم زاد دروس ماها لنترز دش هماره الا تاذرم هم رته تعز ٥
 هثساخرقلوا همطم قوس هندناج هبط ناتسکب راشاب ماسح ندارزو
 روشک مع مدکودننآ عورش هب هضم تامدقم طس ندنفرطرکسع
 یلاعت هوم هدکذتما هبرتلا ناطلس دنس میس لقت هر الاخ »یدال ا مدع
 تر ضا سخت تاتو فتر هنو دا تولوا تار ار تار اچ هات ظهر

 مان حالا کر نالوا می امح لو نیلواهدشیرف مهم تقسد اک ف یغلوا

 فضبیترت هدهنادیرنادمم هلیا ناب رم م نوک لوا نامهو فارشاهماقم
 دنا یطاست ۳ ۶ هر تدا «رو ناسف راد درود یاصم

 ماه یا یاب امر ریو دروغ دز دار هلا بثاتهدرمصم

 رنو یر اد مع اس راهش هم الا هک روم تو دامامفرار طصا مکحرزوا

 ناطلس هل !نزر یارداشرام نکل ۶ یدلد ازین یزرتسو برخ سنآ ادا مد

 ندتف ال فرط ةه اكه کر عدو لزا ندمظعم لح قرات ن ر فرط

 ربوط هدازندزونیکآ یراکو دن ادادعاهدهنادیز نایرمصم تولوالصاو

 ریشعت نانع ست ؟شخر محاز هتكزادر کر ةظ نامور نغلو هدن ام ل

 يارد حت " ناو صو +راتفر مرک هنرزژار[ت زور ظن نابرصم یرانث وح

 الف هلیانوخ یابرد س ثتوح ۱ ۳ یر نر

 ندنرک دع ار وصق هدتمههس دقت لاخر سا هلو انو کنرسنوکلب

 نیک ادادما ینا ارکسع ما دقاق ییسادخ باح تاع وٺ نوعادام

 لتسمداصت تروص شاع هتختا هشنن د یاب ناموط ی اسمو شش وک ت ام دقم

 هودوژک ا ىدلازارف ال اراش دنا مجهدر ین ر اکا: لرا تولوا هشوشو
 ید هده اک ددر نط ها تص ولو ار خزر اتفرکو ریشعش ف لء یرکسع

 یسالاو باتنرعو لب دو ی لغو ا ناضمر یک اح هنطاو اش ابنانسمظعاریزو

 رهقر هانم هرهاهر مد نوک جوا # یالوارس هنا تدا ناوخ لن سنول
 ناتسطاژ نما ناسر درم هناب صم نامایادن هدعدار موب بولو ار هد ن اطات
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 بولو لالخ ارصمءاسهموظنمو لاعتشاهدایز» لاتقو برح شد آهدنلالخ
 هدنسادوس لمرتسوک مدق تابث هدناسم نامو ریک ل اع ییسفن ی سنتی ادص

 لاسفنا لاک حلوا یسهدند تربح# دندروطنم ینو دلو اریشعث معطرات الوا
 | :فذشا نیک! تماصامطءتهتکس هنساضعا هليا ملف هضراع ندنسالبتسا
 دوب انهدالتقنامم براو ارام داخ شقنهدناناشعنامسآ یادریزور اسنو کت
 نودوسزکبیع لات »ی دلو ادوةفم خد ی دق م ی کی دسح هددوېش ل اعو

 ريغ نم ندفولاو تأمءایماو یاکح صجو د صو سواد رطو ماشو یم

 هدهاکرازاب لوا نولو اس لاخ ءداهنورهده اکهکر هدرثک عج ند رارکصاخو
 دل وا ناشیرب ههللا ضرا هع او یارک رات د دناناحون تمالس ةراجسدباذکآ

 پولوایډتهم هقدضوت قیرطنکنآ تاچ و رب و لر کک
 روشکی ور لاخ یدلب |لامقاو تاود لالا سار لمص تو لا عور ههاکرد اخ
 يی قاطلس نوامهيکومهلیداشرا كي هر فاکس هدق داراوهبلح برع
 .تعاطا هلیر!ترزادنایارضرع نو دیا لاهتسا اتنا هلا لالج |! فو نص
 یدعتربارازا نکش هنر ریحان یومراترب نیک اراه طا نجس م داقناو
 دوعنوم هدهملق ادعام دا او لارا ی ایا نالا عا اب
 زوب هرکی رکی دوش سانجا ناناوا طمض نوعا هن اطلس ةصاخ ةنازخ بو لوا
 بناح هرکصندتم اهن نوک کس نوار د ها کود ازو اه»ندیرواف لس

 لاح هدو-آ یسلاه !ماشو صجواج بونلوا تعزع تب ار لی رق هقشمد

 بوابروس مارآ داسو طسب هدماششوق لو ازاد دلوا لاثتماو ےلست ید او
 یدلواماقمدنلب مادخ طوبضم هاش عالثر اسو دغ صو س دقز سوادرط

 ف رع نر دلا ىج حش هقن اب فراع یبساکمو يهو تالاکب ح اص هدتم اتا مانا

 تراعو اغ وخ عهاج هدنراوجیراول الا عم الرا نم ند رار ضح هرس س دق

 م اغ بولرو ادن اهنسا هبق یلاع هرزوایرادص م تجر دق سمو امه رپ
 هزغ کاج ند هسک ارج ءارما# نابعا» یداوا مامنا نیر قهدنلب اوان رمش عو حیرا
 دارفراوس کد ندقرادے مہ کردم یارغدربناحاجبثات هد اور یلعو

 ا سم او ایراد کت وادا ادیت و شارا ھو
 هل اوذع نالقسعاقباس بونلوا لاسرااشابنانس مظعاریزوهدق داوا لابقا

 هاکرد مادخو یلارغدربناح هدلّرتم مان هعن شه دشنرفهزع نالو انامل اع مولعم

 هس کک ارج تد الج یوز ابو» هتفان لاعتشا لاتقو برح ران هدرا دید یلاع
 سم هه
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 شک ارخاتو TEE تاتک دزور اوت نانا ریتم لاا

 | مانادسچ نیغاوا مثود یمهرهز هلی | ملس ناطاس ملاذخا مد ردح نکا
 اننلاوح مهللا« هرکص ندکدتنا مارکاوربقون یو نصر هظم یاشابوالنم

 | ندنرزوای هلی اعوت و لاسراا هلاسق الا دلحت نا طاس فرط هلمساع دوب ان ال

 | لئیعتهدماقم مانهردقاحوب * یدلدا لاعاهدساف رییاد فونص هعتد
 لواهدنراکدتنا سرقت نراتشذکرس هلاهلک نانزوریصم تلود ریسه اب |

 قداس مزعدکو»قفاومان عضو کودتامادقاهبت رم ضع سک ان سکرح ||
 یرا اکر باتفآ «یدنلوا تعرام نانعیاخرا هتعرع دنم- تولوا

 سنوری دنوکمنریمانالوایک اح قحلوا قارشالا عهالهدنرف تاشع ||

 یدلد اقاصلا هاتسارناتسا ناکدنن بود عا نةما .ندنعاستا یروغ |

 یلاشماو مورلا ةهاقو سهو هدنردو کروندو هضالم ادعام ندناشع

 تاج ریخت لاج تاحوتفوت هدلوقرب ام ابولوا یاعهاکرد مادخطوبضم

 یرابر مش تانار لوصو برق ماس ر دشوار و ي ظ یا غ ترو ص٠ رکص ندان هش ۱
 هل امقتسارب لال ءو نزح دن نحو لاعهن او تريح طرق قحاوایراذکو کل ئار وغ

 هدلرنملوا+یدلىا مارامامخ ترمضهده اق. مات یادم نوا لاضتسا

 ۱ رثهنآ دهد ندنسنا-و ٭ یهتذم هنش رط هاتس لاقت نام هفاسه

 مسن ندیازاتکرت هدوحو روش ڪڪ قحلوآیدتمه هقسءاعدرارو الد نالو |

 | هرج ناکهزاورب ندناک ناش آورامرات قنا بح نمرخر ادرک قعاص كن غم

 رات مس هلع ارا هلک ن وخ وحى وداد رع ںولوا اراکشناح باشعراق: منلعا نارات زاب

 هحردودر ارفرب هحرد س قم ارادورب ےک ماكنه یداوآ قاش ور

 موخر صز ص موردابس نولوارادهنخر هسکارحراوتساان فصهد 4سد اس

 .هدلاتقو برحلالخ راب داش, هغلوا ر امرات یک ن ازخ قاروا ندنکوا
 0 د و دو «هددرد جاد رب هلا یئانط بوط ندا اراذک ندیروغ ش وک 9

 | مدق مو هتدالس یآ اره هما تقذم رازه نیو ا هدر یتوهو لقع

 |همجوت هن ارط ناو هاح لزم ںو لو ا تر دق هت رح خد ەوطخر مذ کودتا أ

 یاس |ضصع,توحا ص مات ندرسادہق یف یهرابهب لر اة اور ل عو لعو غون 4

 ۱ ءال هنسل بجز ۲ ٩ق یداب ام دع یا گن مزع هلنا یز درد |
 | زوه الا اتو قرومرا یاد کودتا سالا فلات سابل سانا ناندرصم ||

 | رازراک رازاب تسرک هکر د شلوار رب نزاع ی هدنکرات مات |[
mı 
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 0 یاب اند ادب هارکداشندو تاودنههدادعام ندنغدرلوا اسم طرش

 دهعودتءهرزوا لع ادادماو تن اعا هرخآامھدحا کر ودتسا اضتقاو قافتا

 ۱ تاسحاوایو او اعرشعارتنا ینطاسمامز ندنرل هداع دب تودناواشمو

 | باطشخر راکت الوح یمهوزرایاضت ترعروشک ره نیغلوا ندهد

 بحوم باعا یز وعاء ارو هظ هد قد دصت ریحرول صر زص ن زکات ؤلوا

 | انطابو مد ابداره نان نیک« روک بساسنم قغلوا بداتکق وس همناج لوا
 تودنار از الان ماش یر دکسایار ص هل دو ترع هطخ

 هجون هننرزوا اکیراداتزوص شا ناشر رنو نه نامرق بمب

 دورو هبرعرابددودحروت ضروتسد یو الایذاج ف « ید اولا ترم ےت یاول

 دحرس ماکح هلساضتخا تو تص+ن او ارو«ندنربعم همط ام لع دنا

 زاودنک کار سلنا ندرابمش مک مضووت نکو دا ت عج ارمهبرع

 اور د څخ هليا ت صخر باب دس هتعزع ههحو نيک اراه ڈس ا دیندصق هدنفح
 هدر رس هده دلوار هد نا طاس کراب هاکمارارمشقا یار رفد دم اتوا دع

 یروغ نوعا سارهو بخر یا لا بولو ' نا طاعه دهاکر د ءاکشرم ناخ هر

 نږ کازج یراذکه رادکسا فرط لا دتقادنلر اب رش یدنلوا فا اهسایسان

 نیکهری و یزار .هغ دغد هب کرو ځو صا رص *ناطلن یرو- ب>۱هزادرم
 تستسا ان دج ها ىلع لکو تهیمابع هما هایس عج هل ارو دقد فرص

 نوا هدیرخرز ادعام ندنابرعر هسکحارح تودناهارمه وتقع هل

 | رفسما م ف یداداتءزع تبار كب رق ندمصم هلی ارتشمدمع لس حوا

ak 

 لب ا موررد ص نوعا سو هدب سک رح لاو مالعتسا هدقدلوا ر رقم

 یرانوع یراک ددجانااح هلبااش اب هح هرق ندایماناسعاو هداز درز

 یدنلوانانع فلعهنفرط ناربا روشک هندصق نارس خرم لاصتسا
 زونلوااعدتس ار کحدا دما لر ام دیه ندته> زنکغ دلوا نم رلام داخ

 لی ريخ باخ ب ان یروغ تکرخ × ی دشغلوالاسر هما یهاسع 4 ءانوید

 قاسرهمانو همای نوع الاصتدا هرلاسراهرص هی ناح ني ءاوا یو د۵

 هذکد شود هناسمش یاص> یروع یاول هاس ٭ شعا سل فو هدماح

 ر دمر ا عشا رازاب نکفاداسکو × لالذ مآ هراتعاو تبخر نک یت ور |

 رس نیشن هر ر هظ هک رارب همان نوک اهر هللاعحا یتاوا شوکرخ باوخ ۴



 تار اکر دليا ییطات هاکو وت هاكاضتقالا تاج یدارک |ماکح و ۱

 لاترایمیلد سردا انالومنوعا لع !تدونع راذکهدج-ههاکتسد

 تمهناماج مدنربب«دنسا دامن < !تمادش لو ی ایچ ی چیانو
 نار یخو سیلدیو فیکن سحو هیداعون_رلکسامنایرسویشاریزا بولرا
 | دن هتءاطاهتر ییا رمارفت شب یرکد یلاثما رانوب نماکح رعد ر زو

 زابرهش دما اشا م ی تب ندل دو ناچ

 یدیرلک نا هدوس لابهتساو عرضت یور هنلاو تاودرد دهاارش +

 صعد مقر سو فهتشاکن قاوا+ یر نکن یس هما لر ول میان ال ود

 نص.ال سا ندنفرط هارک هاسناحهرذ یردارب لغراواحاتبواودبواهاور

 ےک بح رب نکیا شاواهرضاح نشنام هرجا شم بولوارومآم لیا دمآ

 ها صهدو اشادیداشفاریهری» ی رخص مو راشاب د قمی نولامه

 سار داان الوم بودیاد اه: او درط ندر ا مح نما دیزاشاسازف هل ادارک !ماکحو

 یا واری سا دنکد ند یسهعلق نی درام هلطسوت شبا لملخ تلم ند دارک ءا ساو
eماکذماندوع قاقشو فالتخا 2 رد الزاریکجوایدن رانی هان ناز ن  

 نالوا اا سانا نکفاهنخرو هشانلزف فرار اركب نیدزام بو داتقا

 اش ایورسح نامر ناری هری یداراراتفرکم هشاسنوخر عن تسد اش ابیداش

 ریمدن یشامازف ناکتشاک و ریس نس هماق تربح سولو ار ارج رک رادرس

 ینا هرف هلکی وک هلی ار دۀ نا طو صه دند زةر اصح ج وق هنهک ب ودنا

 ادعامندن درام یدلداناضلغ هک اخنشابرمسحرسر دقلس نواو × نادرک

 ِ ندارم خر بلوت تىندەل قد رطر رر عالقنالواهدناتسد رکو ر کیرادام وع

 فورع+ هلکعد هغزوا هدقلخ ناسمو لص ومو رامتستکلم بونلوا عازتنا

 ٩۲:۲ هنسلداوا یقیدلوا ناتسزومک, ناطلسنامرف مکحورلت اهم ات اهور

 یرالا .دجادیساا یرابهاکرد برقم تاداعس فرط دشیمتاداسهودق
 دسحو # نیملع جراعم حداع یرلحوتفرب جور سرا رطح هرس سدق

 یداوا نيد یک فاك اش خنک دنهاکشیپ یراهوازیرارهطم |
 هناضفاض مزاع یدولا نجرلادعاب ال وددعاتنه ندمور ترادصمق

 دست وات «دلحو ماشورصم راد ناصشق یدلوا یدمرس تجر

 | دادسولط عاونایراکدتنا مادقا هسکارح هسااناندناتنطلسو یهدننامرف |

 ی ال هک فا طلب سومان لخ رب دا ذو سف فا صا یراق ږلو ا کت یو
 ka ف
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 لوالاقاکهدهردقلاوذ تد الوویوتحم ساجر قاروس طاقسا ندنافتلا
 تواکت وتكمل چشم یساعدتسا نار ایراتص حر هغ او ادا یاتهد هملخ 0

 در صم 4 ترار | سکرح هج ود نیفاواریذد یراعلس ظن د ہک هنا دایی هن وکو |

 صخ م هدوع یس | هیات اتعورهف ت اوج و د نو سند ارس نس همطخ :

 ن هلو داهالعهدقداوا اوز دنل.قاتوا برمضم یمالس نسکوک مف یداوا
 نودرهاکرابهاکشود یراڈ اب للود نا عاد دعز ونو او لس دد زر فرقن تزدو ||

 لب ایرابر مش تفطاع تعلخ اش اب ناتس تولوا تلذم لانة د طاعه ھام شا
 یو الا یا جب ف یدنلوارار ت هنمان كب ىلع هردقلاوذ تلاناروشنمورقوت |[
 .دمالعاىكو دا زغلوا انتعا هتناشو +دندهتو راذن ارس كس یزوغ ۱

 بوتل سوهد سکرح هاکرد هفح هلو دلاءالع ة ديرما هلی داسو دیک ات

 رخ ییردنلواتمانع کس لع یلغواراوسهش هردقلاوذ تلا. اهغن الغ اجر |

 هدماکنهییزدنلوا مار آةداسو م صو هدهسامایدناةر زم دیر ثا تشهد ۱
 زا عارم هب ځا ت سکس له آی همخن هرزوا یرلنیدنمایسهغن اطیرح ||
 ضرعت تسدهنراهناخاشاب یری زوو ےل ادعا طلسلعم هل هنا رو |

 نتهارب هدق دلو ارسم لوصو هلومشاتسا هلی الوم!ع لوصح ید اراشع ازارد
 یلوط انار دصو اش ادردنکم ارزو لر یی همقاخ ریغ فن اط لوا هلی هملنو هملقع ۱

 یداویرکسع بواواررقم کو دنا یاب ناککو ییلجرفهجانالوذهدازآ حیات
 عرش هبهنسک نالواقوع بسه هنکسلم اسمی لعاقوسهنانسع ||

 وب درولوامزالللتق تومثلادعم سد لواو تا ندرکسعمض اهوب درولو !مز له
 رخ انا یذاجبفدرابدلواالتممهریکو اکر شوش هد مت ځد ینو انک اانا |

 باکرهداز جات م وح مه دنرف دود ات هتنیاس تخت مین نما هکر دیو رم 1

 فکر, هک رفا ناج × تس * کیو ریت ملطم لنت هدصف کودتن !مفر هنوب ها

 ین دلوا لا ا عقاو قداطهرد».دا متاهج هاشمدقمر اننرهب دامن ناح دقن ام[

 یرادمتحقافا ناطاس بولوا عفاو قارتحا یلکهدرهث هدزو دنا عزوز |[

 ر ددد ساوا شک« از ندننوردنوفاک لنهداز جات هراح شو هنافساتم ||
 رهن اسرت لد هنس هلن اعف یس و مط الب ندن د> هطاخراد دروس تمادزراهظاود |

 هدمناولدرتفد یی ناو | حرخ ین اش لرش وللا تقول ا قم ار هن ریه بولدا |

 یراق وا مو سر تچ مور ٌةطخنیکنا نانعندزدربت م فر دشخلوا رد |
 وام نالوا دا قنا ماتم یاجرب ااه رکو اعوط همارف دن | هدماکنه |

 ۱ محو <
 ۾ اکحو
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 ماتماش اب نانسمداخ نالوا یسکیراکد یبا مورهرکصنداشابنسناالوا

 درد اد هلي هات عن + دل احرت و طخ ل الخ نامعش ف یدلد االتع اهب یمظع ترازو

 لقسروخ آریم لبا م اعض هجا لانا روشنم بونلوا خفا لص ییکوتونع

 | هنش افک فک آخ د دحر هظفاحت تمدخ مامزو ےقرت هنماناغا دم

 عد حل را هده دنلوار ارق لحز طح ×٭ہد هہساما × ناضمر قیدنلوا ےل

 فونص نولوار داص عاطم نا مج نامرف هرز واقملوا ع اتج اهدنا هند هدر مال

 ناداروهظ هدزناهئسعخ و رفسو « لاوش ف یدنلوا معنا شش هرکسع
 تدامس هليا باسا هرارادمتاودرد هدنس هل اقم یس هتسلاش تام دح

 نوازاروصح ان تانانعرهاتم لب ىلع لغواراوسپشندنا ناسنکا فاهجود

 یلاع یلامتاو تکوشتاارم)ناسحایروشنم قوازو و هرمصق یاولالج اع
 رب لی تما طارید دن هنو ک هنربعص ممندن راتماعا هدهمدامایانثممق#* ی الوا

 نون هعلنش تاکرح همانا ناطلس هاکرد قوا یول مم لت هعشهاشکو دیا

 !بودیا لاسزا همان تعارض ی :وتحم قلزومعیاعدتساو نیضتم یمادنراهطا
 هت کش یسوت امارهطو» هتسب لومق هراور دهنساجر یور لا سبح نب رامین ۱

 خاک د ین دلوارامیوت ناطلس مو دق مسمر زمر احسا ےس ەچ ایذ ف راد دن |

 دهاش هدل وضو موب بونلوا م دق عضو تعزع باکر نوعا یری یسهعلق

 هقع اصر شع معطر مس خمس نانلوا هدراصح و رکهولج ه دلوصح یالحمر فط
 هنسدلاهار ؟یراندخاکن اکس«یاتسک ةحتن ۲ و هنسل لوالا عر ف یداوارکس
 لز کج ورکر عو « یرکتعاطو داءةالاخ دارم بولوار اتعاثعاب

 هبز دقااود رخ الا عر قرلب دلوا یربنامرفو ملست ماتم مد تدا حد يلح

 هدن.نالوا فاس- اتو روش هزیر نامع لاناع» دنا نا دناش هلو دلاءالع رک

 هر هذاقگ تل ام بولواتنامخ یداو الاسهل مک کپ ارح سا ادا نک ,اندرا

 ناررشںر تک لو هبرب امهیودراادءامند ش ازارد ص رعد تسدان ام احا

 ددتس هن ارح ش ند !یدوت ددوحوو + دن یا ادم نا یاران یشک اا

 ۱ ناز مین ااضتفا لاعتساهدنلاصتسا ثارقحاص تریغ ید ا نا
 نسح لم لع راو س“ ن اة دازر دار هلو دلا ء ءالع رود ځو اشاد نانس لیا مور

 هدننسدر زو »ناس لزا شداراقتسرباوهرس كتسمدن لوا بودنارا خلدا
 وصناقرم صم ناطلس م فرا دت انا لا تک ا۵ مع اعض یاتیو عالق نالوا
 رد لعواراوسهش ىتىم هر 4۶ ددتوادعو نم: 4یرغطو خفه ندروع
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 2 دهو هنا هورکلوا تو دیا عضو 4۰ دع قبض هرم | درب هد الوا لهو بزعل

 كوسوس نوحاهابس توقن ها ارکهاش ی دلو سنت لاح سفنسهرت, |

 هتک مش ماوراکی اسآرامش تسد موزا هل هد هنادنکر داوو :

 بوتان بر ارهم یار هاش هک دی اار تعا تنو بورراز او ۱

 هوطح جاف ارب# یدلوارب کم 4محو هریکنانانع هل دصف لر | هتمالس ت م

 هتصز ئور ندنىزیالاب تو دیااطخ یک, یری دن ىسەرادە وک راب نیک

 یکشلنرب مانرضخ نک !شلواهداسم هاشهدراتفر يکراک زور عطنو ه دانش

 مع عن همست یهارکلواو ماست ههاشیراوهر بسا یی دلو اراوس ماجر ق دب

 0 یس هرفحو ند هنافناریش ریشعش ٌهدوسرف یهرباوهرس بودیا

 ارس خرم تدعج یار واهلي ناسمالسا ارهق هم دص # یالوانیدآ ادن نامش

 ون نالاومافوئص نالوا یرلک اعض لخادقخل وا ناش ورب

 نارکتژاغع تس درس٥ لا.ءو لها یراکدتن اب اععتس اهل هظح الم قلوارارخ

 لد اعماک ادو = ابو یراکهوشع نزمانماخ لجان له اش نح ٭ بولو ا لاوئر ةظ

 هدناصوعاتمو ٭ راسادقراتف که اناتسری اس جدیراس ریرب بور |

 هاست! تب هانش یدلوارادهرهب ییاح رفع هداز یج اتر کسعیط اک مالا بح |
 مدد عضو هررت طخ مدعص بو دناهفاسم ی طلب اهفا طرف مک لوا

 :قیعلواامتهراسخر ماده اش ی دلدا سوز وج تار كىر ت هتدزکردندناو "

 تفاوع یزوریف بانک ق وس هزر بئاج یرلت مضحا اوال اروصتمنآ ! ۷

 مگ یدلا # اب دنا نانیمطاونهارتسپ دوس یناکس نام ادزمبوروسپ
 ماتم باش رسه در نهاري ردعطرخف لاسر راث # ملسناطاسیک ام "

 هناخ قدر طرت ھه بابرار دق رفت لب بولوا ماشتحاورع مالعار کیه نوکر وقط + ۱

 هدرا هتسعخر اه لواهرکصندق دلرو- لاسراهمر نر تعج مو روابدیوک ۱ ۱

 ایشابلرف ناکتشاک

 هدق دلوا قاطن اروح قاطو ارقم دن سما هر مات دن نه نکا شاروس لالجو |

 اشاد یطصمواش ایدجا یلغوا نیکه قو دواشادجا لغوا سره مانعا رزو

jj 1هرورضلات نیملوا فان آن ازمه قعاوادوع هموزرابدیرادرح گره  

 هدعاسه هه امدهاوذل د یلص توشدهریخآ:هدقعرب دی تناصاریب دن لوا 1

 ۱ حافرو لوزرعم ارزونالوا هنتفطم ثعا ناک ناکد مانادعد و« ی دروس ۱

 r م مکر سد اپ در پور لرتقم لغو نوکه تود ر کصندنرا 4

 هاح تانار یر هرزوا یتمالشفهدغاب هرو نو الا مدس

 الرا
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Rageهوسکو هنانز س اہل هلا نواه مانی: ند ریروخریشع  

 ےلاذخا برخ جدندنفرطم اکتسدرفظهایسنارممو# لاسراهناسنوص

 خدرهمانرورغ نعضتم قیاکش ندنخب داوا نود یراهرهز هلی بل ناطلس
 لالصو تع دن نفلاّس لوا *«عف دون ی یدناوالاصدا

 تودنارورغوبک تد تد ارج .درتو هروهطندرب رکے d ک می | لا لاسخروصت

 نار دلاحو لاتسا هلاتدژ برح ع رة هح راطم هبا لا قالادا نال طل س

 فونص+یفوذص * تحر ف یدلد | لاشتسا یرا دتقا دل رابرهشهدنسار هک

 لاتقو بح تاودانیفرلط نازابربس توئلوا بیترتو دنکسادسدنن امرکسع
 رکشاران دتدا لاج آماس كس ندنسن اج فاکس دالوب ناتسناچ لندخو لاعا
 رش نو اسومان لیکتو لیزجرجا لیست یسوحهرکسعو درام

 ربا ذا لوهتروص تودناراسمرشیرابددفصاو مسرحوروراکر دیراوخ

 یدادارا یو درب تراکتور ار ايس اا 8 مار دنس هده اشم رب سو نزح 1

 قا ط یراتقاط هاکنسمد رفطعامس هل !قاشمزارفو ساز زازدورودرفس
 جد هد شاو هو بارد یشانندفلع تاو هدرلا رک لوا ادعام ندع رلوا

 | کود مربو روتفو فعطرلروذحون هرسخرسرکشلاما بولو ارر قم الات
 نکا هلو ارکه واح نده فرطوفطده ا۵ امت هاد اسلا هک. دل اوز انمهج
 ماملاض ± ماضع ءارزونخذوا مالسا هاسلاح ن رة لال اود دزی نوع

 هنشاب راساملرف نورو شد هردو طیها شدا تضخ ر رودص ف هلرب یهملآ

¥2 

e me e amet ۱۴  

 0 بردی مدق عضو همدعراهدمدکودت ماد هیت امده ی .احردوء

 هر ةعم عضو ندياروظ هرز وایساضتا تدو تص ھ رپ را در ابوق تماسق

 ندم مج ید دلو ار افمه دمع ندنا یتس م دةم ندزا دور کک ةه اک ھ ت مرک |

 ءاضف هغ دیارودص هماع تراشاهنعهبو ءلوایف اطا میلس ع مط لو. ةم

 رکیرادد یراهناد بوطو # ماقا یت هذخ ناعسءاضتر الا م زال هاضمالا قم

 هناک دج د.س دوشم یاوو فدالواو دخ یغواولح اتسوا یک اع ناتن درکو
 ۱ هد ونآ د ههو ناسارخو دا دخو یشاب رر ةو قالا دمعریع هنطاسلا لمکوو

 ندمتسههحاس فاطاسو ناخهدع ههن ی اثماراتوب و نماکع ناغمو هعدربو

 خد ندفرطوت هلیارابتدب نار خرس راتو خن ریشم" برف بو دیا ماعا
 نازان موراد مان ءا یماهحاو کم هرج داسو هر ومو اشاد نسح یل !موز ناری ریه ||

 نرا نانلوا عج نوع ارتالالملح رشید یح یدلوازار ةلارادمزاع راک ودع

r ۱. 
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 1 لواتولو اروطسم هنهان ناعاسناطاسیرادنجرا دنزرذ یروشنمناخور اص

 م ف × یدلوالابت الارهاب ةدارهشثاع لباطللن لاح هدوس آف اکست الو

 هرکصندکد السا دن طس رارکت هرابد لوا بوک هب هبسامادج |ناطلس
 یاب رف هنادوماد هک هلا بین اکم رو نه شکل وا بوتر ندهفرط میلس ناطا سا

~4 

 1 هدنسا رخ رشک ب ودیا باتش هراز راک هحدقعم ءاریاو تاتود اورا ھطا

 | ةدرارفءانئاو « نادرکور هنفرطقم اهلی نامرحو ساد یاو ا عقاونیفص لاقت

 هضور لصاو قور هل تلال دریک يقع بولواناطاغ ندر اوهز بسا یالاب
 باس # م # یدلو !ناخ دا یعرانمراوعمههد هسورب یدسحو ناوضر

 نادم ٭ رد تدا مش لاس رات لموج صدج |ناطاس ٭ موز تحار

 هم ابدهدارمشر ماندا مم نا طا ن: د الواد ج !ناطاس ندر ازر ا کک
 هدراطنالوا یرادوجودنلب م.هحود بو دنارارف هر ءرو ڈک د ی کب او

 | دوهروتٌهعفو هدراون بتک »۶ ضع * یدلوار ار وزراکزوررتممتدنکرب

 ' هتشاک؛ هرزوا قلوا هرکص نددج |ناطلس هکر عم ناکهدازهشتد ام هد هسو رب
 | تابلضترپ لیعتما مگ ءاثندبا جوار اددنسم» ولت * ر دشاواررحترزح

 هاوخ هلکه ايس عج هلی یماشریش تبریطتیروشکل وا ندن دون دبدوحو ثول

 ندشاطکشبو × رادتقاو تمش> تار هبجوت لونا تساند هنر دا بو الو
 ' یرش لزم مان هند لام ۹# ۲ ۰ هتل مرع ف × یداژوسراذکهرادکسا فرط
 ۱ ع غر هنسالاو همتو یمظءع ترازو دوعلا دهد نوک ین داروس قازرا لوزن

 "نیرق هلیافاسح ایاابا لو طانا ن کم |یسیلاو هنشون اشا نانس مد اش نالوا

 دحرس هدگرات لوالحار لا یظ# دع: + رغص ق یداو ازارف مس ناطادزازعا

 لاجر هدق دلو ا تانآ تداعستادارزک ی قارطا ساوس نالو | هسورح تال ام

 فتو هدنا لاتثاو لاجا ندور کسءر دق لس قرق نا لوا ندلاتفو برح
 هم هاش هاکتموکح لا هلیارو الدر ةن لس زو تسارتساکو کد بوناوا

 هدنسز نارا نامر بب رذ هب ٭ یکک اب یلرالایداج- یف # یدنلوامدق عضو

 بوناواهرادتقاو یرادنارمع ضرع هداع ینالوا هنمانءاشر دراذکو تشک

 مر د ببن اکم نته نوع د ہرازراک ناد ہم تاعف دلا ہر اکی ان ع فو ص .لوا
 | یدعویدوجو بودی اوزناهدافتخا ےک نكباشةلوارادصا بلاس الا
 ردشلوایشالتم یلاحماظتناباسا را ترصنرکسع یشانندقلوا ماوت

 ندننا سل رکسعد) یر فتر اب م دمه نامر ناریمریم ند رض ح نابرقموبد ۱
aa 

 رس

 د روع
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 || نک ا فنعت هدلومشفراعقلوادامادددعتم هکامشورعوپ تنطلس تریغ

۳۹۹ 
 ۱۳و

 فانطم ندفارطا لاعلامالا تس> ماکسوا یهاوماشا> اناجاس مدام
 هدارهش بولوا تعرع دند مارحا هزاوت هدنن هاشنهش ها کر د نالو از ان تابرا

 نوا كلم ناعژان»عذدرلودنکو »روم ام لس هظفاڅ لو ناسا نرد انج
 | هرقنا# ٩۱ ۸ هنسا لو الا یذاج ق × راب دتم ارو ص:هرکشا قوس هنمناح لوطا نا
 هبحوت هب هسام اندن امرق جا ناطاس قحاوااسرف تلف یاول زکه ی سارک
 بو دیارارف دن لی هنذرط هطالدر امکسندنفو رار کت عو رابدات+ار

 0 اسناطاس

 یرا مع دا مه ناطاس یرا د حاد > هن رله دازر دارم رفت شد ندا الا هنن رات اج
 فثک هراس ندراکز ور تراوئو # نانع فطع هئاح هسور ځد

 1 ناطاسلناشاب یی صم* ماری زو« نا ضم ر را دتا ناکم نیا دنراو ج

 || فلع نیخاوا ف اے میاس فاص بات تآ یه سعنم یس ل ماعم ق اهلی ادجا
 || لب رم ورطمیدسج نوعا یاو ا تریع بجو م هراریاس بولوا فلت خت
 ۱ رب ر تر رح هارد هدتنطاس د معرځاو ا دنر ا ناساعلس ×مف٭» یدلواتراشح

 تل اة دعاه ی دنلرا توعد نو عا! سال > | هننش یدج |ناطاسهرزوا ی دلو ا 3 3 ت ۰ ۳ 5 ۰۰ ۰
f 

 در ارفوریض ناسنبدوقروق ةد ازش نالوا فرصتم هنع اس ا هبنغم ناخوراص

 ۱. هناتسد لی متو تعزع هلومن اتسا هلا تتمه هنارکنتسم یکمریو سار دل
 || هف اط لوا بودا ت مه یاع دتسا ن درک کش اشک ییاس هدننان تثطاس
 | نوسف یکه نامز هشدار نامو ھندن ج یراق دلوا لنامهنفرط نا میاس هسیا
 دوحوم هدلومناتسا هدول نيد بوداوا ل هاح هنسن یریغند هنا بوو

 ردارب هرز وایص و یر بکا اعر دن »ی دیاد و دعه ه دیر اط تطاس نانممو

 || منلارکاث براوا ف اطلاوداع یارصنانذ هنغ اس ندنفر ط یرارتخاددعس
 ۱ ءزکص ندکدسا تەد | نا: فام هنمناح یھ اکنموکح مر کمو زز ھه

 || ناج غرم فلکت ف هليا هفعض لاع ضع یراتمهامه تمه زاسهاش
 | دنر مان هلاس یا هل ارازوروزرازههراح» لوا بولدزو س هناخدوفروف

 لاع تنطاس یوزر[ ت ءا لرت هد زطیاشا مالا بدح بزاوا راف 1

 مع دنا نیسراو سن رم فام مع د.مدرد هلاسو + راوعمه هد ایر اغ

  Ê.یاول نالواهدننامرف,زدوفروق هدازم* +۹۹۹ هنسق + یالواراد ها |



 هس ۰ هنس هس ةت )هتف 2 ةي هنس هس

Ar 1 AVF ۹۱ ۹ AN‘ ۰۷ A19 AAA | 

 دوتروفناطلس * دوجناطلس < دج ناطلس + هاشاگناطلس
 قتام TTT ENT فتام ا

 فرم رس هس همش هنس هرس

ala IF ۰ ۱۰ A۰۸ 

 ر

 ۱ ۸ یی و
 توم یرورضما بولوا فرمشم هلا یراعاعت یرش یدنفاهدازفرعم |
1 

Fax’ 

 رعتدم + تنطاستدم »٭»  یقشسولح ٭ یقرتتدالو
 هس ۰ هنس هنس هنس

1Y ۳ A۸۸11 ۰۱ 
 اقشا ارادو تراعوهسردمو عماجهد هترداو تراعو هسر دمو عهاح هدلو ناسا

 لزق هدنبرق یخ اعع بو دان هناخ ملعت و تر 1۴و هسردمو عماح ەد ەس اماو

 داجماداسنب نیکنسرمسح هززوا وص هیرتص ەدنىرةەوىكورېئ ما قامرا

 ۱ مارکدالوابیترت + ..ردشعا
 میلس ناطاس + دجا ناطاس + هاشنمسداطاس + هلن دمع اطلس

 یقتام+یداو < فتام* ی دلو+ قتام»یدلو + ف تام# قداو

 حوا مایریماو یوهو ناحروا دلدوج ناطاس ندادولط ار ادمزعام دم

 ےسار نام ھم رفا سم هلس هنا اعم اظنهدسواح ماکنه بولوا یمهدار مش

ar. 
 هنس ف لرعاسار ی٣ا ماطظءءاررو راد دوا مدع

 اماشابلع مداخ تاماشا حسم تاماشاب یهاربا لزعاشابدواد

 هنس ف هنس ق  brهنس
 ا یاصم دوم «اشابدجا لغوالسره ۹1۷ ۰ ۹۰

 هنسف لّرع

 مالسا اذ * ر ددال وارو دندنراهملع تم دخ الد هنر و مط

 نیدلاءالعانالومو نیدلادمج ان الومهداز لدغاو × یف ر علان دلانیزان الوم

 یا معتبهذمیاشک لک شم یمه داخ دنر ا تنطاس رمع ۾ یل اجا لع

 ردرابلوا

 فاع ےلس ذم میافو ل صفت

 قز هداعلابسح رکسع فانصاو » ررقمسواج يا هرزوا سون ام ممر

 نعتمر, ندنامادقاهب یحاتسک عضو حراخ ندید اروطبولو ار ةو م هل اراش شذعو ۱

 زا ابوراد نوا هلمداماوزرطیه ابر یر کیو

 هدارمش



 تك

 هل انارمسحو تہ داو ق قوس راجا ب واوا ذب هیدن ناشاد |

 هن راد نامرق نالوا یه اکتموکح اشن مش ناطاس ن دع ناطاس یس هد ازر درب
 قعلوالصاو هناخ ےس فرشا مهد هفکر اب اوت ٭ یدلدا تعجایهدنیم |

e 

۳۹ 
eT Eسون اوت و تو تو سا او اس ب  

 رتتسمهتعزءزانریترو اک هل اراک شریر اوسر دة لسنواندهمهق .مانرغر

 عم لص او م المات ما و +راد دتا تعر اسم نانع یاځراهنف ر ط ت ء طار مس

 دارد مس ؟دازهش هی لاتقو برج تاوداو لاجر لاطبا قلو!ابعاس فرما
 هلبهان یلوکشارغراالاح هدنیرق لروح بوروہ لامجتساهلاستتسا نررابانج ۱
 شور اد شن آهدننابمرتسپ ور ددردخواضقم ک2 هدماشم نالوا هتفابراهتشا ۱

 دشدمآهار هدر ازراکر اعضمندراوهر ناسا یابراسعو * هتسوس هربشآ ثالف

 هنارو تمول بدار روا حراخاع واما # یداواهتسراکر و لنچ ناد یمسافنا

 ندىلوىجارا» کبسو تعره خر قوط هب هداز جت اسب یەت )کرج |

 یاکترا باوصانراکو ۹ ۱۷ همس ق»بیدلواتعرع تار همحوت هنمناح هفک ۱

 هدنق> دج |ناطاس اداس یراربب دن یامنهلبق بودیارت دکت یی انچ ےج ناطاس
 بسح نیغلواهدزرس هنفرط زا خاف الالام دهنمیال فرعون دارو دص ۱

 مان هب د لام بو دیا لحام نط هلرب هرا ڈ در هز تلال دهداز ارش رول نهرا ڈالا

 سوهان تسد اشم دنس هعقو لوق ن اط. نددج ان اطلس ن رکدا شاوآلزات هرم

 ج ام هاشداب هآ رح در طاخ ندتممح یکو دع دع اروهظت ددا

 نا طلسو» دانع تررصراهظ نابرعک هومن ا هو دنيا هذعا بم ههاکتسد
 نکشاداسش ش دات لپ اصخب نر هاش تاو د باک ر نالوا د ارطهدجا

 نابذعشت ]خر بو دنا تعزع لدتریز دش هنریغ ساا«داتشو تدش ماکنه
 رثهک كح هدنا هد شک هداضف مان هحاد یک هدنلخ ادیموءةترط عام

 حد دن اب ناخ دهس اطلس بو دنا م اتق هد د امقن او ثعاطا م اقم ر کس ع رتيمو

 نا عارف خکم سد هنر میلست هیله ناطلس هاوخ ان هاو ینطلسرب رس

 ٩۱۸ هنس ار هصره :نهنمانتا موبلا قم دلت التن لق هست هاو
 لا تح !نوک ین دناو امار داسو مضوهدماقم مان هردولدوکسهدننرقهنردا |

 لسو بذلوا دوان ن نددوهبز کس م اخ دنزب ان دوحو بطف هلب ام جڏ فوض

 تسسوا تار = اتم دهم یرفدروساب ادا یراق

 لو الا سر ۱۷ ق »+ ی داوار و مر نیل هلو اوت

 هد



 | هر و ءععهبدز طالخانانز نهر» میق#رلد داوادون انءهدنر هناریو نارا هلر کررخ ۱

 ]رام دم یوق تکل تسدیوق کاخ بولوا یوتسم ه قاطلءدوخو ى

 فر هک ما حالصا همهمو × عارف لادا لادساندن دیرو شک لەم

 تعاز تخر ندنتروخ تاودیالکو ننغم الواهدعاسم تقو هک !عامد |

 شا یوج کم دیا شل اعذا بولوا بارططا تالبسة درب نداناعرنیسیازف ||
 تور درط یلګو خوط هاش مرج ال هلرا نوزفازور تاود زاس نارو توخ ر |
 هشر هه هک رات ض> مه ی اع ےلس ناطاسناللواناماونما نامیاسهنسیلاحا |

 منسیزاکفا ةو ٭ ریهطت ندرانغا ضرمتراخ کام یافصاا ةضورراک

 فق دارب:یراتیه ریشعش مم_بولواریدکت قاوذ ناهاوخددردوهعنچ ||

 لطلح هدونآ نادنارکر ادروج لی رو ۶ نالوا هدنرا نا

 ناله افخ و نکی ار ےک ءارنوسیدناناتمطاو ندشوخأ
  حالع اوهد اف تادلان هه اخو نعدح _ یدالدودابع لاوح |لالتخ|

 ]| هازایر ادکازاخوسح نالوا تنان ةدکامرازلک یلاوح هلیایرابلاعنداو ||
 ا بودبالیدمتهمزاعتس ایی هلاتسا دن هتل ماتهادع ارش ہد مما ||
 قدلبارادتفاوا تمشح كبرت ةننئاجناتسار ناتس7وراذک ةنفرط هک ||
 بلو تآنعنرا دن افضرع راس اخ نالوا هنمان تنطلس رمع نار اتت اما ]

 ندنفرط عنطلا یسناطاس ازهاطن نودنا تدازاتدقح تروص دن اطلس لام ||
 هابت مج هاشداب لس هناهب دس قهنتف لس نالوا یراج هکلمهخاس ||

 شاق ار هلح سل نیدام هفاسم + رد در دد هایس عج هد هنر دا هند رار معج

 تنظاس دمعت الو تعلخ نالو هپلاهطع ضع هلرب نوم صم طسوت نکا | |

 | ىغاو ا لاوح ةردقن هعرق نیمعت هکسلد بومشلوا سامااهنیرب ندن اکهدازهش

 | ذکر م ین اعت هر دم | ادعامندنکد ار درارقو لرو لصدفهراکفا هتشر هرزوا
 | ءیکهتفکش ثعاب ف اطلس نامر ذرو دص هدنم اب قلواقاخ رامن لکت ار

 || تشد یهاشیاسرف وف یاول ر کص ندا لابقالارهابذازہش لام آخ
 هدننزوصتا اودناکرا»+ ی دارو روس لد روق هندن اج هنطلسلار ادهلرب ا

 ارز زوا یی اف اخ دیر امریم روما م قم هلق وسد ساف ضارغا ناخ نالوا

 یژودنکهب و دا تعارف هدجنا ناطلسهدازپد ینطلسیاکمد شکر ۱

 هدننور د ناخ ماس ن اطلس یلاع یلاعح ا قارا تازع یوم نیش هوم

 یراکد.!مازآو فوت مام ۾ ترتزونه تولوا بلاس فو کس ریس چاند
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 ۳ o / حج ات

 نی THRE LAL #q ° ۸ هنس ق بید امت رلدر

 یاح لیاوزرک یراضو شدنسزرکو يلج ید. وید مس رد 9 لانه :رف گابرا

 موح یه #راب دیا عاحش کرو سو هداز لضفا موسر لا ول | نیا یل یتومو

 لیسکت یرل هسیوم هننردم نالوا هطومشم هرل به ال اح دن ابناطاس

 لج هلیاروت نم یانالوم دوعسمهدوحوادسا هسودم تارخ ءدنرافدار وہ

 لر هد ودر :وههدارمش ن دناتم هوس ار مهر هد دىل LS ×ر دخلوا |

 را تخ فرامابت اس یاس اوراد رت هلان نب ا ارز بق

 رازهو # مدان هب تحاستسک مد و کو دتنا باکرا هرکصندن" ددو تو دنا

 ع عدرا هنس ق %4 یدلوامز اع هنا یا دز هاکتلانا هرب :کمنهرشو تاعخ ||

 لّرتعممروص:ورود e : هلما لز الز تام دص حاس لماکر چ هئامههاو

 نابرهشیاوارا تارا یرادو  ربرتک !بولوارود ہل ید ندنزاسع

 رهن اح هماح هناسق اتسر ەد مس اضف ىن هاب یاس یارس نو رد | |

 | هت رانا اج راپنشا ناجلسنالماسر امت ىلاغەداز ش×4 o همس × راد دمنا

 خسنرت هد هساما نکاشلوا باش هاب یش ین اخس بح اصر اے هرق |
 بت دوسروتص>ر هک زرعی اخماد ان اطاس مرتع 7 ندا ٽم وک د ۳

 ی و لوت و لقت هر هک هل هارو هظروع سرود *٭ ر ارکتو ل دم مد هب لولد

 ۱ یضفار مان هفساح ل یمنی EE ندنسایتشایب 6 ۹۱# ەس

 اما اردق لس نواهرز واط شا و دّلر اش ها یدنک بهذ مدمن دی

 | در دبالاسعو ها ضرعتو لاوم | بهت بوریو بات هنر اتسهجج تشر نیا دب
COOPERی ابزوک هر یس  

 لوا ںودنارادرب ہدننس هلم اقم هام وک نب راسل ةرهعو#ر اتنرکهداعو صرع |

 قلا هیت نس هو خآی هک انا هرکصندکدت دنا ریزوریزساتسنیروشک |

 اڭ نالوا را ا × یدابا ت هجا م نانع فاع لس ادو سا
 مداخ ظعارزو ندهناتسآ و دجا ناطاسهدازمشند هساام ان روس هل ار اروتفو ۱

 | راک فل الض بانر | نالوا لالا رام ع اج الا دعت بو دا تکرح اشاب لع | ۱

 6 ۱:-!یراکشا باتش باکر کیر ت هناج هرصبت )وزرا ی مش هتمالس |
 ناو نیغ ص لب هدماق»مات یاج لوک ودیاراضاارایکساشا ىلع نیش

ge و 

ب وم اد منا هنف رطز ادرس 9 داو یس تام دةم“ یا دا وا : ۱ ۱
 ۱ | حیننامازپنا یا اج ها

 ۰ تلح لاکو« دو حلا هد امر س٥ هدهاکردماش ساز د تنا بابر ا. یاناق ودب
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 3 ندا هوم ۵ لوا لناشابلماخ نالوا فاطلس رهقرهطم هدناحذج ۱

 ادا !زءویراسیخداک ای قیکتیردبوک اشاره الو نانو یبیضاف

 | یا ار مار آ [دادتها تح بولوایر اوخو تاذم غیک نب ؟ نی زک تازع هلن امرغ
 نالوایلع یر یبرط لزنمنلوا نوح | عوج ها" دسو لامع ةت لمصحت

 ۶ مز هی اطلس نیکور ق نش مم نیان !عوحر هنس همنر تادنعشناد ۱

 هوحو لدزا 2 مدعا ندهدعاسم هنساحرنسر دم ۱

 نالواهدتنطاسفر اب فونیزار نإ قاراسا اناما ا نشنال وا ان ا ۱ ۱

 دانسا نیشلو | ممضنم خد یضارغا تیشت ضرغ بح اص مکن هضارءاودوفن
 نک:اشلواالتم هثوک انوک تبذاهدنسهناخر ا هسور ماباهعت هلی دون
 تاودرد هد هسام اب هداشراهعیلح جاج یر اع) | میشا قعحلو اهر ندالدش

 ۱ دعاسات لع سولا چرب یادم 1 نت ها رب اب ناخ تنام:

 اناخویزوالوا دم دعوا لاروص هلمس ال او همنر کلر فضا ید ر مرد

 هدل ال لوا بولوا مدع هارب ورد در ئالا لء ,اح رول یدناشلواا ارزولاس دیر 0

 ۱ ندبادوع ب نرعح يرکم تین نالوا عنکن نا یلالح تاوباهباتک

 ]| ناال افهدنخرف لاسلو ۹۰ هنس ف یدلوا ظع ارزو شاب سم
 | راهبلوا فوماشیق هدنناول ین هنيا ن ار قر فطن اة سو هد هنر دا لاق الا

 ثدارزوو طیضتونع هرکص ند هر داع یآ یکی ایسهعلخ نو طم درا ا هت وح ||

 || :٩ هنسق * یدنلوا طر کام کیسا لص نورقلبلاسراابش اب یلع م داخ ||
 ]| لصاو یر ابخ |یتب دلو االت ههراصح قضم ندنفر اراک یال دم ۀربزج ناک

 نوب ام یاو ط نیشلوا همد | تمد دلا ا توب نخ بولو !یرابرهش فرش عا

 نمارپ کد رونا فملکت ضراوعو بزع هباناعرذداعفالخ نوکر ا ٍ

 1 رومعم یرارب نالوانارب و یا نا شفا شنآ چ رار تامدصو هو د ندراصجم

 ۱ ل ادا یک نادصملدا بر ذلوا خف هقول هلم» انها یسیلاو هئسوت ۱+ ماف »راد دتا

 || اتفاناوبا یاربتسد ۾ ٩۰ ۷ هنس ف« یدو جار دنا هدر“ هطمح جارد

 ]| رورنتتیاریم ندرورغرادو ییا نر دلا لضفا نر نر دلاد جان الوم نالوا
 ]هاب « یوتنو لضفرهاوج یاوتنناشلا عفر ب صنمو ۽ باتش هنفرط
 ۰ بلمت بلال نر ءالعان الود ى هردم ي نج نالوا لاج نسج

 : لوصو فرش هلوبنایتسا نیفهلوب هدر عسل دادی لصاف لو ابو دا

 دات ناب ابن دادم یاوصا ب اوج لا تفتسم هجناوارسیم |
 + درا وزو
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 ۱ هدفی نخ را هنسف« یدنلوازارعاتافصلا کلم تاذ لوا هیازارحا

 كارد حس او تلد مانا د یکی نالوا: دنسال سادن توق ىلا ارق هنا داراز راک ۱

 | دم ماننولوق نارفالاقب اف هد همض ابر مولع هززواف امرفرو نمرو شک

 یکی ا شع, بولوا یدتهم «ءاوصو قیرط هلبا جر دنه دل جار نادرا مش
 اتیشف اش ن دنن اذ فاکس نالو رخ ی ندمد آو مل اع شان رذآ هک اب هر دب ند تلم
 تاود هکه لوا مواعم» مف یدلداهلاماهب وسیع نړ دو هلازا هرج قالخا

 مان عاطنیلعهمارک تاداسادتناهد ف اج مر دان تنطلس تبون هد هنناعع هلع |

 لندی اعلا نیز یرا دنجر ادنزرف هرکص ندنرال اقتنا فراز او + نی بهز ظا د مس
 | نامارخرلنا ب رونو انب رت e یارغطیاسفاروٌمنم

 ۱ یاعو لطم تدم هحذ هلماح تمدخ لرا یت ھوا نانح نانامخ

 زرطم ها تمایقن تاونخ دالم تراظن تعاخ نماشا هرکسنذق دل
 بولواززعم هلمفرش قخلواساملا هندومهندوحو یدننادوجدننرو سو
 یار لد هش هدعب» دق هقبطو هت | شد رکن یو هد اقنرز نهاد |
 ۱ مالسالا حبس مانا یاشک یک مو یدنلوادمص ی ال د غنم مارک ی اسقت

 لضفا فولوا نیربدلخ هاکشهزز مزاع یراتضح فرعلانیدلانیزائالوم |
 نددور ترادص ۷۹۰۱ هنس ق# یدلوانیشناخ نیالادنخانالوههداز

 معنا راد مزع قالطسقلا ن دلا قم انالوم فادم ى لضاف دعانتنم ا

 | یمظع ترازو تم ذخ ءادادهعت مورد د هنس شنوا * می یدلدافادواخ

 هعارب رو و ی و

a. wı 

 یدلوا روهج روما دقعو لح یدصتماشاب ب میهاربا رزرو نهار وارب رت

 رکسهدناج دم تفالخ نامزو هم نواهدفلار ما تنطاس دنهع۰ .عهنسقا

 افص فص نملاج یرانفلایلعان الو م نالوا ترادصناوبا نیش شا ابراج لب

 ندزع بناجورب فرط ۹ ۰ ۳هثسرپ دو دح ف ی دلوایراکد رور تجر یازفا

 ندکترف یالتسا لنج یسهعلق یا هنا تونلوا لاسرازثامترصنرک انع
 خد یراترضح لابق الا دلخ ناطلس * ٩۰ ع هنسل مر ف # یدنلواعا تنا
 هده رطیانثا ےن د هدم ٭ یدناراشمروس لالجو هاج تابار كىر هنناج لوا

 واټ را غوطهبجوت هنفرطهرد ملاک اشنیک |لاسقتس 0

 | رصچبلخ یا منم نوعا قلوارودندررمنو دنزکت باصا ی ماریبروب نم
 تاطلس» دوغ × ی دلو رو دص فرش یلاع نامرف هنس اند هعاق نیتهررب,هنارفرظ

u ISD r یم مس 1 

  ۹۹ ۱ص



۸۹ 
 ۳359971534 تناسب وع

 میق# یدلد اهناشوم اح هل نکک اس یسوغتردق لب یی شوم ناسک

 هنا وط الا هززو اینم دلوا عومه ن داق عرونلواداقعاهنمالک ق دص

 هرمهط ندارد هدنکوا ماعو صاح ریشه مانینهمکت رابح همرح هدف

 نوعا ناکه دازهش عمر دندزاضتن نالمآهلیااضق نخ الف تسدان نیر وک
 لام آی ادح شا تراضت یراذاسح ارا مم ونر !تارطق بو ناو انا خروس

 هل !ناخ دن اب ندنفرط ناش ناطلس یه اشداد ساوت×م ف + یدلوا ناملاع
 ھت سار قطرو د لازا لی یه ص نات ب اترو دکر ادغنالوا هدنرلتیب یاش اھ

 هقالع ید یرعلانزان الوم نالوا اتفاناونایارآدنسم بوارادراو هدابزان

 نیرق یرلمومآم نیف-لوا ناسحاو وفع ئارد لر هلبا تنینج
 نیکناسل رخزا فصو قدص ةومطاءامعنبثم »۹ 5 هنس ق ٭ یدلوا لوصح

 راد دن ار ارق لحرطح هدنبرف یرا واز بولوا تعزعدنب لاو اق یارمهشناک

 تندومع ناما تاب ×٭دارغلد پر دمل اگر الاسز رات هبرهجر یا+ می »

 ع اداونلاغناطلس شکشیب یدارذل داف یکنس ٌهعلقددرت هج ریڈ ھت
 ۹ 3 م هه  ۰ 0

 | يارا رک ب ندس تا هنطاسل ار اد ۵ رکص ندک نا تر ان لاصبا ۱

 نوعا یلروسن زجرفط مز تان الا یرب دن برعر ارضا نیبعتوادرم
 ا زکر انکی وک یتمدنلو ایم یا متن ارت م اخیرا دار شاطکشم

 فا دضتآ جو ههتسق راد دتداتع :زع ههجو یرابداهار قحلوابلحو ماشو

 1 یدیاربشع | توراب نرخ ندناشمتد ٤ هک سینک اننمزوکن وکه د:درد

 ۱ هطا لزق هرکصندق دلو لوصو هن ا27 قادره قاط یم هب هی لوزن هتعاص

 | هلک اخ ہے ترذیراغ# ار” اسنالواناشد رب هفارطاب وشود هبابردهدنمرق 1

 1 ندر | دم تس 9 راد وا ۹ راد رمح اف ولاا ریهشلا طض ندا لمعلا

 | یی دارا فطعنم همناح لوا یفاظلسمانس نرز بها مال نوعا قمرا

 | بولوا ف اهاش ناتسالع مالعا لر یس همان تد دو مع نالوا یو تج ف دمعاوم

e 

 نانع نغلوا لص او یربخ یت دنلوا لد دمت هلن سو ییانش الما ھم کودتا

 دوحو تعا ةدنزارط یراتر طح ناخ ناعاس ناطاط ناشع لآنیطالس|

۳ 

 زارحا

 ۱ هلن اتطاسیرطو ٭ لدّرتد ندیم نگری »رول ص ناب هدقالراوهب هفوص

 | طط یکلع ةدنزکخ بوناوالیوصت هنبدزوادوترارادد یرابمزجر فط مع
 | رماع«۸۹۷هنسف» .یدنلو برق دنرارب هل هزج ملا یمن ارودهرنهست

x 

 1 یفرمم نیہمن د یاخا هد ەر شاع هدام سار بولوادو+: نوع هدنمارخو



 راه ناد کا بیداد ات افگسهرب ی ایراقدروم ساسا عضو 1
 نخلواراتفرک هنماد یعاخ یادوس لت ادنیریدست دنک هنادزد هنامرکتا
 تودناناریو هلعانالاتوامش نتن الونادشرتامرفطرکا اع رد یی هنس یا

 رکتلبیصآ نوکانو ڪڪ مانغ نوزفاندقلو اوز هلص وحرب ذب شرامنک
 | ذق یا کلا سلاةوصم كل یاب اتم صم ٭ ناطاس ب ی لو ارت
 ۱ دع یهادع ام ندنکحو دادا دمادح اوری هناطلس رج هلی دصقد بفو هتف

 ضع ردا تا عا فاح دری ایرطاتابردرطاخ شر ندنفرطلنایرخا

 هدهسورح كلام دحمماشادزوک هرق فاریمریم نامرخ نیک ارودصروما

3 

 یر اصح ج افر یدو سو سرتو هن هطا بولو اروم ام هليا یریضست عالت ن الرا |

 عالفعارتنا ندنفرطیاس اک ۸۹۰ هنسف» یدلنارادتفاهضفلخاد
 تله لوط انا نیل وار( اریرتانع همناح لو ار اکشوهآ ناراوسیزان هنساجر

 راک و لنج هماکنه تمزکب ولو ارادر اشاد جا لغو ال رھ یا مالا
 زایمان رار اصح لواوةداتف هنس هعب ف اج نع“ د فا رک رود نمیاش ابهدنسانماا

 رهظم یا ڈا: یا نامزد × ٩ ۱ هاسق# یدلواهداهنرم هجلس اغ |

 وع ماخرااریتک بز ع لہنم هل السو لز اتو دا ف اطل او شزاوت قوص

 هاش اش اب ىلع رزو »ر دشع |لاسرا هلاوت تاودرد هتساخر یارمعا ندماعناو

 دنک هسو ساناو سو سرطوهن هطا ت و دناتعزع تار برت هبا هتسارا

 یالوا ریکورادزورفاهکرع» هلی رکسع برع هددرقهنهطاو ب ریطس"زا دنا
 کیا بوم بای نکن ام الو ا بااغهرخآنیفرطدح ۸۹*۱ دنس ف
 تابضق یط هلی اهفاخ طرف برعرکسع بو داراددا قیرط نه! ید بنا

 بودایرتهف عوحر نیذلوارادربشندنرارف مور هایسءهرکصندکد | یرقو ح

 دهع دج ناطاس مود ره * م + ران دت امار هریک مادرار کت فەن هطا

 نیرفتماهدیعرل امارات الا بح اص نالو ارکسعض او ءدعب هت اوخ هدنتنطاس
 مزع نکد اشک لکشم+ ی فمهد هسورم_ نیل طصمان الومهداز هجاوخ
 یاروکلادجا نب دلا سعشانالو» فابر اغ × م یف یدلوا اقر تام یارمسنمزن

 هداونناتسا بو دنا لاثةنا هاوضر ضابر ئ ارس تفند ناف نا مح یت تما
 لاغر یکه شوک هدنریظا مرامرح ریذبلد عوطم عاج نالوا یریخرثا |

 تءراسم ناشعرامکس هدف رطموزرابدرمصم نان مدح * مق# ی دار الات رطع

 : اسوار ا هدرا لد هرهدکتو هدنر الراذعلا عماخ رزان مه هتس ایک ب ولوا

 فا



۳۳۹۰ 
 ا

 تمعن لو ناصس یاضر فالخ یناطلسءاوخرطاخ قفور خدهاشابآ
 صا کودتا هدنقحراکز و رناشیرپ هد ازهش را دوراد ب: رغ نالوا ی هداز

۱ 

 ت ودنآهدداشم هدناح ملسريشعیالحم ت آم یسارح تر وص باوصات

 ینارفم شوو شرو خو یاو ه ناع يه همعط ه دیر اوخو تا ذم هل نه ید سجی
 تکلع نیشن تا راکز ورناشورب هداررشهدعر اوت بتک شه ٭ر دوا

 همالسالها بنز یک هنارف نکا فرک هست ما مر همور

 اار هسه تلم بآ د یال تهل هظح الم قلو اهل سنو هم اقتناری شع لس

 تسد برضا یلاقا هتشکرب د ازش لوا بو دنا ءاوخ هتک انس ق وس هن رزوا

 کودتناروهظ براش اب روب نم لایتحا نیک عزا یاره
 دکن دارو یهروریمتام دخ هدشاعءدنوس دنا# نام دو دعءردروطسم

= 

 بیئرت قاصم فص هلیا رج نادماس بودیادوع ندنسازغ هملوب اشاد جا
 یرادسناحهازهاشو ٭ دارد یلاع ن اطلس تاطتسم باکر لقت هدم د ینددناوا

 هعفص نزا نيدروم ضع نیک ادات چاو یس هن دد لن در ارم و

 ازسهندا دعتسا یالابدق یمطع ترازو یالاو تعلخ هرزواینددلوانیمعت

 لا ندنکرح هرزوا تنوشخو تلظاغ نالوا یماخ یادضتقم نک د | شاروک
 بنهرت هلیا سوح هعقدرب نیک اردک ن رالاع حط مچ رس یتی داوا

 فا عسنفلع هدهبردا یاتشه تماع بولر و ب رتن ەر تھ دخ هو

 هدناامرف تب الو ۸۸ هنس # یدلرا فا اک اه دنر ازو بصتماشاب قحا لسو
 تجر زادم ترفغمراد هللادنعناطاس هدازم*نالواناشعلا یلطمرک اح
 AAA + یدو الّت هب هسورب یدسح توش دیاءاکما ارایراکدرورب

 ساوح بواوار اتفرکهنس هی رمس یربد شکنوز رک اشابیصما م طعاریزو

Eنیک تلرع هلن ا یی یربصاح دعاش نیکماکروتف  

 عهاح هد هنر دا + م یف # یدلوا نیمماک اشایدواد هب !یمظع ترادص بص مو

 سخدع» بول: روس اتمه یب تمه یرص هن ان اغسل ارا دو تراعوهسر دمو

 یامرفنامرذ ۸۹ هنسق# یداوانررق هما اهرزو اما. ظننسح لاکن یس ۱

 زوتط بروس نوبامهمرع نوح اازغ یادمان نوک یب
 تکساءهیمض :نانرکقآ هدن وک یخ لا نواو یلک هما هرصابح نوک

 سانحاودر 2نالوادوحومهدنس هنیزخ نامر فا#م ف ٭ یدلواناععلآ ۱

 هد هنر دا تمشغ لام نالو | دن اع هتنطاس فر ط هصاخ بولوا ساق ییو دج یف ۱
1 

4 



۱ ۱ ۱ ۲ ۳۸۹ 

 ' رم ناظلس هرزوا یددلواناسهعاربموس نم لاجاهحور هدناالخ هام |[

 7 . مالع کر یار هم × هنو یدل !باتش باکر لیرضقهسهناتسآ مش 5

 یدنل اوال قن هنام ارق ندا بدنه هند ادع نا طاس ی رل دنچرادنز رفب ولو !ناتاع

 | ةىنيرقءادا ولزا مرکمهرزوایهاوشرظاش ندنفرط یاش ات ناطلم
 1 نکرسدنگدونحو 4 مزاح هتسددآو برج هرو ۵ کس ندا الا |

 1 ب ارم ض فد رحو رم هدوز دام تولو امرا هنفرط م وسر تج مورر ایدهاربیز یو

 - ها ما نکماشلک هتیرزوا هنوف د« یدلم ادلرت ن رکو تو مادخ ناسلوا برحو
 ِث ج تادارغط تابار هقسادع امندنر لک دم |مامشهدهعفا دم م اقم هظ فاع ۱

 ۱ باراطضازاد نوقع لع تشر ندنکدرت بوک ب اتو چہ تیهرپ تشهدلاهرغس

 کاش هلنساسرف 5 هسوسو یادوس مک هنناج ۳۳ :امور ندابرد بولوا

 ك نوا رټل ندنک اح سوذر هدادونو لاعتسا ماش لاما هن رايد اج

 هرشناهزاب کم دشت بنکش مجید از هتسکب جا ر: ندنصاوخ

 أ راسکنازارکت لر دا لنس چ لام ماج بواوا بت م مزر مزن دت شوخ اوت ||

 | لاح هتشکربةدازمشلوا لحرهب * ردشلوازابخالق موسیخ ید یدو |
 | دهع لسودر ک اعناعب تسردان لسو روس ندروما بةاوعهلن>الم

 ۱ اتلاهتتحم تایرفقات تادرکنودنک هلص اوخ ر فثزوتوا تولوارورخم هتناعاو
 || هاتوکهصق ۸۸۷ هنساهرخ الا ی داب ق "یدلد اال ئېن ماکمادراتفرکو

 | نوکزاو تضو نود نو درکهداز اد ازش لوا نالواراتفرکه را دکیالمتسا تدا |
 1 هدعو نلواراد.ذاح هنراومهات علاطراک هیت حرحو  راکمهددتسو هد

 ناز ۳ ناکوحی و کس هنس حوا بل ۱واهدادغا تسد هلی اادرذوزر حا

 | یخ رف ر شود لادا اساور ذن شلوار اتفرکهنس همنپ یر اکش نان یم بؤ لوا
 1 | نالوا ی-هسردمو عماج درشل ام رواد نکا نکا تب اغا د او

 قدزورهسلالد یدیاندرا شاب یون اههدشرات لواهکاشاب ییطصمهحوق

 ا نالزا یان لاک احەلون بان ته EY دو معدات یک

 || قامه ماع بولو تصخرهلوخد هنتعدخ هدازهش هدرهش مانلونان
 / دور تانح هضاشدسو# دون اب ندد وح ودععصدلن اهتبادولآرهزهدندودح 1

 1۳ شو مچ ج نو دلتان دنر ماج ٭ شور اع د بوما راد دید وپ تا دپ ی دلتا

 ۱ یهالاسح انولوا لة هردهالارابد ¥ ین هز ران ردد : دال اسمان

 1 قیطتسم قدا نیمزربز نیفده دنزاوج یرا نمدا نه ناطاس ید هدهسورب

¢ ۹۸ 



۳۸۸ 

 نالا هد ءالع الوو ام نالوم هذاز یضاعو ¥ نی دلایحم لوس هداز

 الوو اشا دج هداز لب رضشو ندحانالومهدازقوسما-و « یوا

 زاسما قم بسا تقی او ا یلعتءدافا نیشن بارح م ۰ رکساادنع

 ردرلبلوا

 3 نود ناطلسدهع عیاقو صفت
 یرورض یا لوا تولوا نامارخ هناوّضرضابر ناخدج نالن تلاوت

 ی مامعتسا هام تعضاتروص هنس ار اف او مک ارزو لغ دداروهظط

 رارکت بو دناتع>ا صناشع فاطع هاج ل لومد داس او دردشع ااضتفا الع

 رس نکل یدناواا شا: داع لوارکسع قونصورفس باساهرزوا قلو ادوع
 مادقا؛مانز هوت هتف ت ناشاتکد ها طپولواراکشآ هتس رم

 || باش ابد قامرف ظعار زوو تراع یدو توس نیفلرا ته اقس رانابزورو

 1|ندنایهدنأم رف اول ی العاهدهسامای زض هصور هدماک لزا ارل و دتوامادع

 ۱ NAT NDR او

 ١ شا هلا نكهات وا بو نوک وشوف هدّنسدح یرادحم | زح 1

 ۹ تنعم سولج هرکصندنوک ار یدنلوا نیکبتاعون هنتفدنو
 می ظع ارزو نالواهدنس هلتفاحم لومن اتسا بول واتااو نما اسد فاش دیبا

 ۸۸۳۲ هنسلرخ الا مہر » یدل افاهاک هليا ترازو تعاخ اش اب قحا ی ناس
 1 اس جا تموک- تار د هفوة فاخ درب اب تا کو شیا ول یالثعا

 یر کهن اخ هسورو» م دق عضو هتفلاخو دانعهویرکنیکع | مهردوناشیزپ

 شان سانا یراالال نالو ارکستر رس ردنف ةر طیرته مردار بودا عو عوط

 ریش همعط یر دک هدانز ندکد یکی او مازا همدص لاماب هدنبرقهسورپ
 ا تحت دق لخادهسورو * راتفرکهممادننرادر م رکص ندق دلوام اتنا

 ]| نش ل خا دناطاس جوره دره قر هظم ناططلسرکسع# مف × ی دلو ار ادتقاو
 تڪڪ ر ناک تالا نارا یرابر هش یر ا مع-لصاو یر ابخ |یییدلوا

 | نکم یملاتاذ ےالصا لیا ناراذکحتملصم طسوت بو دیااضتقا یراتتخا

 | یالالناطلس مج بولوا مقاو نرحب ء قالت هدنراذگکخحرهشیکد رهتنخلوا
 ورهر يهاپس ip مخ مج تماقات تماق هل امخ لب بوتعبابرهمان

 لیاراو مهان تو دب ملاط »وخ ھر ۾ ہر الا هنر قایدلوأمعوو دخ

 ۱ لود اراد ھو یاستساندالواز لاو توام اب هفوقر کیس
 ےس 0

۳۹ 

 4 ءص ام
۴ 



۳ ۷: 

 عید فه یدناوا لا فادواج عن یر ندیا لا را
 زگتدم * تنطاستدم * قش بواج ٭ قسددالو * , لوالا

 هنسق هنسق درس فیس ۱

or ۳ ۸۵0 Arr 

 هحددع نانج باو او رش عماج ییغتسم ندع ر مت هه لکه دلو مئ اتسا

 صاوخو هلا اتوا شاارادو تراعو هناخ مهو هز کسو نا ٤سرا دم

 اند عماج هدنیرق یس« وازافو حشو تراعو سر دو حاجب بن

 رشت ات دا بع هلاربخ تین یر جن یلاثماو هغو صابا پود
 مارکد الوابیئرت

 مچ نالا ا ٭ ی طص ناطاس بت دنا نابطاس

 | ندافو شتدالو شخافو شخدالو شافو شتدالو

۸o1 ۱ ۸A. .AO|۰*۹۰ ۲ ۸۷۹۰  

 ریهشنا نردلا طص انالومو * فاروکلآدجانالوم * ماتم اغ دنا
 اشاب نانسهداز لب مطخو م داز بطر ملا دان الومو», هداز هج ارا

 تواواخاظاس ےل عت ناتسد نیشنر دصرا هجن ندا لعل ودود عمد ناو

 میو یورو

 یم 4سر دمو عماج هدنومز انسا هنن اشا عفر ناونع یرش یل هجاوخ تم اهن

 دلش هاکته زهد ناخد ج تنطلس د معرخ اواو لصاو ن دلاری خ اتال وم نالوا

 ندلا اوفسانالوم هدنراهرهاو هدتتطاسنامز»« مالسا اسم ی دلوا لقمه هنر

 ریهشلادحانالومو برعالنمو فاروكلادجا نیدلاسثانالومو یمهلا
 یرامخر زج لف ا , بولوااتفا نالا عسفر ناونایارب« تسد ورم

 ۹ ر داوا لاء قلخ تالکشم یاشکدقع ۱

 ماظع یارزو

 ّعاشاب دوس * لر عاش ابق اح ۱« ف لزعاش اب دوج « ق لتخاش اب لداخ

 هندن لتق هنسق هشس 4سس ه بریم
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 | اهن لته اشاد دم فام رف» هنسق لند هنسقلّرغع اشا دج ال رک

AAT ANV: ARE 
 | بعه باتروآ لشرناع سرادم نالوا ناق رعولضف بابر !تییک اما
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۳۸, 

 منو لاوت يابرد یرغ بلد یهاشنهشتارردرمرکموژزعم هلدایهاشداب 1

 الوم هقن الا فرز اصنلا بح اص مو یداروس فازراهدجاءالوم,داز

 هن ی راد اع“ لد اضف E TI هدناځدمش لوا. :سول> هکو را

 رنک لاو وج اضر د ناطلس دیو مهاشنهش بولوا ابد بزر هلم اا
 اتنا یرش باکر كيرحت هنفرط ا طماررکم,.هاضتقا یزد ماقا
 یهاشررم-نیخمالوا رود دنراتمذخ اسآ هباسرود هیات الومهدنراقدرورب

 ِتافتلا فونص هدقداوا یهابمو ےب براق ام تنم سوله ارکت

 ندنلولح لالح نبال روح هدنلالح یمهنسحواش لارویرکس بورا

 هشوصاب ا ةر دمو یرلاضق همنطنطسق صاوخور اد او هطلغ. دلومناتسا

 مالسلا بلع مانالاد س ترضح رم هم کاجو *م اکجح اذفنم هلم فا

 نیت هب فاروکحالتم نیعبناج دف اطاسرور روس ماوعادع:یدلوآ
 هلو لوا تایضف تریغ یاضتقمرب هلمدمس یرلطاعرطاخر اربغایشانندغلوا
 .دو-ورو روه روما لطمه لر تدمر بو دنآی : ایک ندد مد هب هجوم

SEEیرات مضح دنا يا ی نا اه تم  

 لارا تواساشزاوت بوتکم هناجر یرامودت ف مهد هس -رللاون تاودرد |[
 :يادت دمدمب راد : درو لالج اا ۱ هالا نحس م تمدخ لوصولایدلو ||

 هیصولا ب بح بو داناوضر 4 هور مز# نازك ل هنانح هنا هفاسض

 یرار انار تجیر هر اڅ اپن یراوتمهدنس هسناس یر هسر دم نالواءد هسور

 هنر لل ترا لاس الاد هبلع تنا تجر ۽ العلا سد تام ×۸۸ هنسل مر ف
 ریت ری یربمەآ ناو !بارخر هکر نالواهدج »+ لز ام پر درا رات

 يا اقرمصمناطاسندهدعاسم هن هر تاسمرب لع لوا پولو ایرابر
 یرابرهش هاکحرد صصخ»صلحادعامند :کودرتسوک+ دع امت تروص

 ناکو ح ُهدویر هرزوا یی داوا ناب ما موس یعام ةه یر اوہ مش یلغواردقلاوذ

 كلام ماعد ا ؛ماو هرم صبق نالوا هد نامر رز نیک انا شهنوخریشعت

 مش ار غ ص یف یدارو را ذک هرادکسا فرط هلبس هق داص تعز ع ل٣ | هسورح
 لوا نغلو ارو ار اب هنر الغيب لد سفح اسر ةستدن لصالاتنات ةر
 را تعانعروننتمراسکناو فمضر اا نال ار اکشا هدنراح ام عاجز هداالخ

| 

 طا ر

 مان یرباج رو: هدنرقهرب وک کو راد دت مالعا لير غ هما یم ت٣“ بول وا

 بولواریک1اع ل ج ر سوک هزاوآ هدنداوا قا طنازوج قانو برم مام ||



fhe 

 ب ولو تمزع ب اکر نارکتاذلایرت یه ناطاس» یدنا ساوا
 لت ماش لاک دقاو سن الواهدناکم آهن سه دره ER ص

 | لاوح هنرزوا نوعال>ادمو جرا دس نیدملرا مام لوصح نش

 | دوملادعب بوابروم افتک!هلعقف یبهمتيوانالواهدنسیلاو-وانیراصحرب
 لناشابدجالدک »مف » راند |مامقهدعلست ماقم ل انام ای اج ریناکس
 نامرف هنقالطا نن نفاو ار کهواس هدنراملاعرظا تم یلاقم قذص
 كىر 3 ES RA تمام رب بودبارو دص قاف آ نا طاش

 یدلب 7 را وراق یراد لواو « بان تشو تعزءباکر

 بو جوی یو رک یر هک نم اش اب« ۸ هنس ق

 رف نکل یدلدا عازتنا عالقهحا حد ند تکل هملوب هد هنینه هنس لوا

 مر رول یداواراتخرک رافکیالشناتسدرار کت هدقاخ دیبا مع لداوا

 .ندهناوف دفملاکت فاکس نوالوا ان ةعلقر روم عم هل اهن االسارت اشد ۱

 یدلوآتفااو ساارادن ؟داتشحور اد هرج لوا دنا دمزاآ لب قلوا فاش
 بولزا ادا 6 ق اطلس نامزف بنر ید یم هطآ تل مف

 ۱ نالوا م وتکم مور ناش دوېم ناهد موه وم هطقندنن مو ربت دهدسز زو نکا

 تقاذحءامطار اکو بس ڪڪر 7 رهام ی نطندعم ۱

 یاحوا نسهریزجسودر ند هتان زوز اشا جسمرزو» م ف × یالوارامش
 | نکناراشلوت لوب هراصح نوردزنارغطترکسع هدزوریذزوررب بوذلاء صاغ 1
 رابتزردقلعتم هب»سهاع.خرافکل اومآ دملتو فد رط شام بعشارا در

 نیکمردش اادنولد نوسخا الت هبال ماد فو دنک هلد اصخب یادوسهثسک
 دهاش پس :وءآرد تولوا عطةنم ىل اوص ودادمامراذ دنال اود "همعهباک: زا

 | فاص فالسرزاغ ندیایزابممرات آرامظاادع ام ند نطر دلو ارم ده رهط
 | ۸۸و هنس ق یدلوا تسب ارهاظنامم السا تکوش یاولو # تس هلءاتدامش
 ۱ لیفت : هنغاهسیوساک ندنرازورودص نوعا ي لاکر اا

 | اسیتعم نالوانیترادصلا عماج هداگرات لوا ترازو هعور+تعلخ توناوا

 | یدنلواسالحا الطستنب دلا لص مان الوم هنم اقم لنوو سالا هنس یل
 | نکدام هو هد ادحاوتاذب ولوا ی زن لر ادال ترادصبصنم»مق

 نت ی

 | مور ترا دصرذنص ناو ا فاش دشت نب رثفأم زت یا شاید زو ريد
 : ۱ ناد> 2 یا دم دل صم قاد لا و

 _ ر

۳4 
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 | یسهدونو نالوانابصع یداو ننماک شانس مدا یی زا ینا مرآ

 یزوریف تابار نامزر د یآ یکی ا نادخب تب الو طدوقاح توخلوا برګ هاج ||

۳۸ 

 نیذلرا لصار هت.السراز هتجب هل ار اتفر امر ھق نی دعشربار ازآن کش هنج اف

 1 ردسان , لاس ران هبحاصوع هل دلخ ۸۳ هنس ف یارو اتنه ین تمه ۱

 د د r e س

 هدنناغ رس هل ءا تمه یوزاب توقوو نیست هنتموکح فور وم للم بو دیازازعا
 نالواناخدءاقت شوب تعلخ ادا ند همن اعع تطاس قرط هاب دن نیک
 دخن ی طصم نی دان الو مهداز نسح النا یو طانار دصردناش یارک ن لکت
 لزع فاقوا ةقزت یعامو ع ادع ام ندساعخو امام ف ی داوااش اوبا یارآ
 یم هلجیدا هماع لومهیکسع كلاناهدنابوت تولوآ ضوغم هرات« یصاو

 | م ف یداروس نام رة یو ا هجون هلا نوب امه ت ارب ندهملع تطاس فرط

 رکعت قکرح هنارور هم روب نعیاشاب بو نلوا لاسر انوع ابن د ا ف افتسا

 لوا قاطاسمالعار ظ مالعا نوجا ماقتنا ذخ |نیفلو امازهنا ثعاد 4 هالسا

 سورن آرا ةف وار هتسخس ر کسعة در ارم اتم سر وشک لواو رقم هت انآ

 هدنساتنام هرو مو هنو دهع طرشفلاحم هل ساد ود ناصع یاول خف ر یار

 | نویامه م٤“ ل ص او دو هلا دعب کو دت اا: نیب وج علق عرب هد لڅ مان حول و

 لوا فولدر و ہراذک ندنرزوازون شراف ترد نوا ند هنو هد اتش ننه نیفاوا

 ةمهانوک م یف راد دن ازامات نر راظف سمو "و رانلاب قارحا ییهملق

 ضرراکه ل.حهادورزب هنس هناخ راکراهالح هدنس هرحان واش وطن دنت اف اضم

 یؤمرس لب بو دناراوند شقتها هن ارش هلجررب یروالد کیا تراو# رادید

 د لوضع دن رالی اط نوادر وب :نسک هیرج هچ ارم ةنتسرپچ هوره
 رفد تروص هانراتارب تماعز باجصاورات بارا اماعها مقیدنارا

 یداروبن نامرف قوا نیم تموسزمی دماسایرقوحراه بوناوادمق |
 رتمالاحو »روم هلناوتع قاذوشز هدنامااع ناسم .امدق م۸ هنن ف

 ` زىم ةلساتنارالدیارن-تالوار و حملا تا شر لنا قاوا نا لآ ت ذاعس

 حدر, تعفرو * نیخر هوم هش اک هوزوا قلرا نثر ةلاو در دنکسا# عرمحخا

 ۱ یربعم یس هر دنکسادوانزا نالوانیدو لةعن یازف تريح یجورع ناونک

 لصالة شاشا دجال دکه دضام ماع ناو ا رازی فصریعض اومه
 لومق معم همحوت هری دا هه کودتا طسد ندنزوب ناکمامدع بولوارومأم ۱

 راعن که سرخ دنت هدنراصخ نسکراعون هل اریصقت دانسان د هج یفیدخلوا |
 س ا ها

 ذوا



xf 
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 eT ص هدازب ie ترا ۱

 روت نع ی اداب هدد اف ار انرزهشرواضحت یاهنو لصخد فابرا لجان رقد ی امسو

 هز.« نیرو قطا 82 الد ضغإو ءاداو درد كوه دک او

 هن صال یانق ءار هد ی دی نر کز کس نوا نیک, ااغ د مزب نت هل اه ١

 دهقم هلن ات داش ماج ءو شب ولو ا هد از آ | ندهد یی یایندادہقهرکص ندو دوا ۱

 | داو ناشیارکیباح فام قاق تشد امرة نامرف م ف یدل |مارخهقدص ||
 | تراع اهصن e ین انوا فاخ تظراؤاز بو دلا لاتر ا ن اجر تجر |
 |یکد الغ ال ؟لنا یاضتقج نوک نفلوا باطیداو؛دادرس یدنو اسب وخو
 | سن هدر ات توش لوابولوا نل وکر رم نسا هن دک جوا

 دکر ءاللاتب .- نحو | ارک د ادزو اد قرشا مس لصاوزبخو یدلوا حررعو

 ةا اشاد نیت ف الا بولواا عابر دل: هنر بکا نهرا زو یوا ا ڈان د جلا
 iE طی هفکهطش نالوا نفر مصت لر ىا لد همد لو

 ندر فکر ابا هلو پتمن دحج سکر چ تکا نتالواقا ارا ہدم#یدلنا |

 خش "توصن+هوکنمرانمخ جور, السا یاسرف نل یاولهرکص نو دیا
 توانا اضتکا هد ارفظو ذر دقوب هدرفس لوا اوال اروصنم یاشاب ۸۸ هنسش |

 ناسا دما اتدرا کس لب | یراح ات ذم هدیوتغم عالفو لاعوو هراذه تلو دزد
 |یارک ا تلم هکر کم یدلدا . لال جواب داکر د هغد یرانکنانستمانالوا |

 | نک البا تم ا رس نوک چار فک یارک: نیاکتمندندالواناخ
 ۱ نوسی فر او رخ ریش یزر دار نقلوا تا ذم ماج دات

 ۱ اد و دیا بز ءزوزدنجن یاشهدننابم نید ی داعا بۈك تمو لو ذوب

 | یدشاوار اد اهقاخ لحاد ید قارکیلکتمهدق دا وار ۱ هطم> طار ول نح ۱

 آغا قارنت لوا حلوا لا ود فقاو یراترمضح انت یار ایز هش |
 هاب ایز اهغالا ر رقم دعو فقد رشد لدا. ناخ تعل> بو دبا ل الج قونص

 ةالواتسدقاعبف تشد ترک قا هادت دمزا زاد دارو ب تفت ید

 | خى ەدنناق هج هتتم بۆۈشۉدەتناجا یالتتناهعب ندنا رکاب فنر او |

 ناطاساق افت لا نوار اوشدر قو مارە ناك اىد لوا شلوار کر: فاش

 1 راد تم ارات "عضو عفر هنناحز یر هعروس لاسرا ناز رکی اکنم هته اکر دقاق ۲, ۱

 ۱ ۳ محو iE خوام نارا فم نس قزاز ةا

a) 
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 | تسبولو ساره |یر ادطصا سارا هی ایماره هماغ جلو ایر وانتم كل دو ع ۱۱

 رادرمم م .قیدلدا یرقو تاسمت یطهدنامز الدناوچ ېر قق عو جر مزد ربت
 ها رراومهو تس دک ناناکرت ی دنازارغ در ط نها نسج نوزو| نع“ د

 زات دنا عیسی اكارفاجو تنر ارهندکن نا دبه ودیا تعرع هتعزم ||
 حجر فانالارکش یراترضحرکدادروآد هکر ددو یحو کد هتبهالسرانک |

 یرابتسد لنا یر همروم«نوملواداز | نقرر یلابعت متن هجو لا مکیلام
 هک قرق هدر هشردا دعا هدقدناوا پاس ٌهعفص موس هلیا باببح مالغا |

 قد زط ند «یماع هنارخ هرب هرز ملت کسع درس انا دع ام ن دنور دلو اجلا
 نرلتهذح کلا هرتاض زا ااطخدزدهخا ؛دایز ندکویز ول نل سو ض را |

 :لاسه اوٌلرت نات رک ب یق متل ساز تاو دا نج | ترثکه رای دوج خار
 بولر ود لالجو هاج هبط هجوت هنفرط تبطاس ماکتخ نا لابقاورفز
 فاکس یا وا قارش الا عمال هدر قرشراصح هرق قاف انا لبا بیال هچهام|
 قافت نایزمههدن رس حاتفم ےلس نوح | قلو! حاف نانی ء اس لظ لاج هدوسآ
 :بودافاتش هرکه دند شمر ع هروزمضلان بایادریم نالوایکاح نوا ||

 زیر شرقت یداوا بانج مجد برش تفط اع یر جانم رل ابن ناخ نمرچ
 هل اداسح داسقا ق حلوا رز فرش هاب ااطابن د وغض دوج و رف ف ا۶٤ تمافاس

 | :مانیوکص اش کردن اب هدف هنر ڈا بولوا لوز مر ارکت اشاپدو یزو
 ]| :اشاب دما رک یا تراز تعلخ م غ ی داوا لوښو اوزن | نیشن هلو هد هیر

 ]| ندکع السو هدام لین ,نوزوادجارپ دارت امرق یدنلوابضرمهن ||
 از ادنا هیاسهنامر* تنالورابرکی د بولو قرا غه ن دیو لو ایچ لزا سوپ ام

 | دولنانا قعلوا نمو رعم ملالچو هار فقوم لاحو یدباشلوا تسوح
 نیهظم لا هنر هق شابرود هم دصبوتاوا لاسرااش اب دج ال هلی یر کسع
 .لطز خاعدیهدهاش دوس, ناک انو دا ماپ نوچ ی چ زاب دور ادرار کت یھ د تخم

 هبنوت نالوا موکح رشد یطضمناطاسه دازهش يداواروخش هاب ال یم تارک
 |( عا ددو تضم مایل لاما هبناچلوا بریدن یریهسراصجرف :یلهودند
 زا لصاو هزنمرممزونه بؤدیا تعج ام تب ار هبیوق هدر طهماوه اد سم
 | یشعن فاعلا هال بسح ۷ ٩ هن قدم یدلوا ت ءزع دند لڅ هنرخ ار ښت نر دوا
 یراوتم دنر اوج ی را نع نردلاءداع ن اطلس یر که معه زب هيدا سم هور

 نلاعور هلو تلودر د نوع اه بز هت تم ذخءادا ف ارطاماکج یدلوا بارت باج ۱

۷ 
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 ی ی ی ی ی ی ی ت ی ت

 لا هب ااکتشا تسد نانک هرب واوا مهم لنا نامر دالوار اسو دما ريف

 ق افت تودناداسف و هتتفظاش  هیادادما مزلب ال ام غارتلا یک اناس ۳ 8

 یطصف نا طاس هدازرش « یدردتد انار و ف امرةودیجو»ناز وس نندآن مرخ

 یزدرکهارهدرشورش بابزاهدنناسم رهشکنورپشقاهبا یرادزاغیوطانا |

 .ندننرطرهکدن لوا اتو ازت هدهدع یا ار نر تصاو ۷# دو دسم

 ریسا هلی ناکرت ناشستم هحن ی از ریه فدتزب یددداژ معنالوار عرس

 "یزامنادطلس یاد یزاسان عضو هو رب دزاردنسح # یدلت االب دمت

 | عضو مدح ر۷۸ هنس لب اوا ف یداروننراذکهزادکشا نولو الر نب رانا
  هاکتسد رفطظ هايس هعناط هک سا دف 6 :رلک» ن امو رەدەدناو مدو

 | نوعا لصق الا وط نس لاوخا تولوا
DSرادربخ "ندنکودا یماد لاند ضع هدشرف تا ارز ېن نک د  

 فۇ دنکاورت ى بولوآر اغلا نیرنا:ء هل. ا سماک هو دو فاو جرو رغ یت قعلرا
 هو هر دروخر شش ناکوح یو کس یر هح یدروا هند هایسیابرد

 فوفصحاوما ماتت هرکص ندکدش ایت و كج نادمة دمطلخ یریسفا

 انها لد امور نالوا دنع هباسریز تولوا مدع یانرد روخ هطوخ هلداادعا
 ناد رضا نیت هعنو ۷ لاح نادار هلد لاکا نبع تاصا یرکسعو

 را اع ق ارایرشا غم لصاوەور او × یدلوا لاکنوںاذعدش راتفر 5

 ۱ هدلورت لالحو هاج تاداز نودا فرطرب نرترطاخ تآمیافص هودا

 أ ةد :لاوحدرمد اب« یدآروس هنحون هندناج لالض یامهنصناتبمرمسلاتهتسا

 مست ناری بولو اناا نقترفءقالتتروصهدماقممانهبد یکزما
 جاو دا۶ یدکی وکس* مسز هک دلاعزآ نوش یوحنالوا ناورندن اشو

 نسحهدلاتفشنآ لامتشامدرب هل ۲ ف ادرکرسبالقنا بادرکاساهدز |
 | قاسهثادنا .یشاب از درک تھک دنررف نالوایرامظتسا رادملزآرد |

 | لاعو ره ابار داخ ام دق» بولو انا 2س لون دارا هلرب یشامن رخ ریش یابتا

 یزرغرا یرتيمرمس ندیآ لالو هاج لالا مار باستکاهلیا ترهاهمرعو |
 |. ر تاع لوا یدلد ازورب دودو اع هيرش بر ځیر کا یر دید |
 باكر اسریکمازا شاوا بارطضا دز مهرب یها س یوفص بار هناخو|
 تعذخو تو یک رح هوطترب زو :ه ندنراناکم وتو ءف نالوا ی اطلس

 ۱ لول کودتا روهظ ندنزویا رهارناکءداز ازهشندنا نر ز ینا هل ا
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 ندناردض م اقم بولت هتشابیتاتولهدنازنهراصح هردو دم نیضلوا یژرطامآ
 فو مط سد مج ناطل-مف «یدار روس دامص |اش اب قعماهب ازوردصو داع»ا |

 هنسق * یدلبالعوخخوط نیر هبناجلوا پواود مان هنتموکح ۷۳
 یاول مفد هدنساوه یهنزوسرغا یراثمضزوس و دعوز اوت هدند ناطلس

 نابیونتانع یتاخس یلوسلکهرکصندنرازو یالارةنتر تودناازغ
 دما مایه نیک !تعزغ ناکس اما هفرط لوا بانو طي داش اددوحم

 نامرح وسآدماسب هتناکسهملق ناشفا شد آ عراوقارصو ار لدهماش
 یشکم مملو ااغو هصرع نازار لر امشب نذا ت قاع ت روع !لامهاهدنلاصدا

 مانیراصح رازقهدروس جزا تبان راب دتنادنب رفت دنوبپ تفسدنک
 فونص نالوا ءدنام س ندنداعم خزوددادج |ییاک کو ویزا

 ہنازخ بولوادازا یی ندر ارج ر کس ع صر ہت تشد یدیارلشع ا عادا ہد ایلاو ما |

 ٹزاوفارق بحاص ناوی ایاز" اتسم مق *یدنلوا طص ن دوعا هصاح

 یلاع .یلسناطلس م گو ترعر یک اف فا لا تنطاس رس قاتل

 ندن EY یردوعسد دوحو ز هوگکح لدراترمضح مه

 ندناافتخ اهدلاسحو ع الف هد لالا بعصا عاج ۷۵ هنسقیدلوادوپش

 نوح الاتساقاقش بابزارتاضو قاسرو فا طو نایتامرق یاباش
 | امممبونلوا لاسرا اشاب قعتامظعاریزوو اشاب دج موو هدام ماع
 | ندیارسناءرکص ندگ دتنار ازای ندرانتعا ضرعتتسدیکلم نمادنکما
 ترهشهلد ا تمس هراناالاح تونلواقوس هلو :اتسا فرظ یرح بارا شعب

 یرابدهمث الع فا طل دریط خر ظاخ یا هل د3 م فرا دلو ناکسا هدناکمنال و

 | تلطناکسهماقب زولوا شک هس اش ایدج ا دکن دلو ا هدز مس هدف طیریعست

 حاتفم ملست هزورمضلاب نالسرا ف نالوا یک احوډب حاح هلسوفاما

 مانادعن نکداشلوا لئان هنطاشس .تلمک دع داوا لاصام هاو ید <دلپا

 | ترام كرت ەدنارکبد قیلاسعو داالواو رارفءمطم برع راند یتدرنک بیست
 یدنازا برت ناتخروس تعجن روحا = ناطاد۷ "هتسقیدلد اراشخا

 هنرادصر دضاشاندوج باراک قوتاز دشن مارو هه

 لبا زور دنح لابقاٌءدع اسم هک نسح نوزوآندهنتفناکرت مق یدلداالتعا

 | قلوا مجو یرسک نیا بولواز دنا هیاببیبنالنتما یاولهممو برع تارا
 نیاز درک ن کر یترمس خنت هدا الخ ؤو ۾ ی دنا عزا آ هغه زو ام دندن داو
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 د تاتو اسو نان سرا ده# یدنلوا ماسق هضرفءاداهدمارتخالامز ال
 [نداتدرادلی میهارانامرقنب هر دشلوا مامتا نر رفهدنلالخ هروب نم ماوعا
 | محارم هاکردنکنآ شاواردب نیشناج قافحقسالاب یدالواربک او زد

 | ناوندیشندنسم هاب اناطلسدا دغادجارید لغو ارکب دنالوایهلمههاکتسد |

 اناج دشنهدنرغر ددورارف هنس هن اتساز ارد نسحراجان قحما تولوا ین ازماک
 ۱ مودهم هر فاطاس زهد ةد هد اخ دارم تالف دهع1۸هنس ق ۍدلدا

 مضر !ند هدنشارتو لنهارارکت تل :رفر هک نیاراصح همرکناللواساس الا
 ۱ راکدتبا مک هنماد یره سودروکن زاتمه تس دو: یکن ندعدق
 هفرط لوا یعفر دو # لاسرااثاید والد نهلوایرمثا عجسلصاو یرب

 یایتتسا عفدوم ةدقرطءانابوئلوا لالحوهاج تابار برق تادلات

 | زوشکیاشاب 14 هنس ق ی دارو. هج ون هند اج هنغوص یلاعهحوت مامز هلا
 ریا رنک دند یرا هعلقر ورود ددعیلاتالوار روم هلممات ییاواراهاشک

 هر یال دم یع الا بسح هر کض ندنم اشنا اعم یسهلنف [ هرو مهرب زج نودا
 اخو ط نزرع الغ تسکش هلی نیکو رهقداسدت یننکرمشم نیاضسنالو طلسم
 رارق م ف یدنلوا ادا ځد تعذخ لو اس هجورب,بولو اا عابر د ند لو اکیا

 ری هدا چوق مم یابد کودتا قمیض یناکسی روزا سورکناسونغم 1

 | لحانح یطهدنامزءلدنا تولوا مالتناشک هساش اهدوج یغاواف اطلس
 | ةدزابیب الو دوانرا ۸۷۰ هنس ق ۍدلناقد رفت قطاشتعجو»* .قیرظ

 | یاخرا لم جور هناشن سن آریشع# ریس لیس خر بولواهاکتسدرغط هان

 | ردناماست هدماصخوالن ماتم دعب نم هدروشکح لوا هکد دئلوا نان
 هدنکساع ناسمنوعا قاوا مالساتازغ :اکمارااماتها ونشا ناسک

 ۲۱ هنسف یدلزوس اتمه یا تمه یرص هنساش هملق مان ناصلدا |

 جورعا 2 نس جدا جدر ند. داروط دج اربد یر هتخو رفا غا ۲

 عزانم بولوالالحازاذنایا-هنامرفرادد رب ابقار تاع یهارمهنکع | ق
 Vf هنس قرا دتا ییلست هن ا هطصم ناطلسهدارهش نف وکروشنمو م دقت یعفد

 ع اض تاصاومرانمبابراجیوک هناخ مسرب هلو ہناتساندہدنر الودنوق | |
 ترهشدلمناوتع نامرف لحوکو لوس ندنتهج تفاضاهراناالاح تونلوا لھ ||
 | دوجهرزواتئظاس ترشمیاضتتم میران دناوا ناکسا هدر نالوا هتان ۱

 رطاخ ههدچر سر دکن ثعان رو دصروما .شمب یراضیع یالشنداشاد |[
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 یردنتانناتعهرق قاچت لب اراک زورة دع | تمر اضحت ینو ق نالوا یهاکتموکح
 یرزابزپ د تربغ قزع لر خم یم دلوا ر اتفرکه نس المتسا هب نسح نوزوا ی هربت
 هزکهزکص ندکدتنارادتفاثزوح لخادیراصح لوا هليا هلج كي بولوا
 هلا هبزح مار اوریذعست وف هلی اتاماتودنارا کلا هنىرزوا نوزدرط ن دنر زو ارا غلب

 دج ن داران الو ءمالسألا مش هات + راد دیاری زقت هدنرارب اداعر |

 یراترضحدنجنراناطلس ما :ق»یداوا ماعو صاخ یاشکلکشم ناروکلا
 نونامهیأوطندزش فرط توراژهادنمزانا هل رکسعلوطانا یو قوق

 اند هنئانوبرب ارح نالوا ل سمر کس نوا اس رقت هدنمز ان اهرکص ندق داوالصاو خدا |
 هدناما نخالا راد لب اراتصح ميلتست# یروکت بولواروصح یعهطا وللدع |

 | نت تولوا مالسانالس نامرفورلق هل[ القو عا بط ریزح را نیکع ارارق
 لام ین دلو ادهعتم یلارق هتسو ٩ 1 هنس ف ی داو عهاوحو دجاسم عءاوصو |

 یرلت مضح بوصتهرفظناطاس نیکتزوک هدماصخو حن ماقمه دلار ایج ارخ

 راذدتد!یرکسع مس تمدخ د شان ها هتسوت اش اب دوج توراو هبوکسا

 | قلارف هنو بو دبا ری یخ د یف هملق جارو ی هوار دن هتسعح سیزو
 ماتهحاب لاشالادلخحم ناطاس «یدلبا لاضح اه یاعهاکرد انامادیح

 هه احو تلالح هاکرذ هنسول لارقهکراد دیا هرزوا لاختشا هنصالغسا راصح

 حش ندمالعاءانا ع نالوا باتطتسم باکز مزالم هدرفس لوا بولو!لصاو
 نامزد تنامرف هجوم یبهمعرش یاوتت لمنص«یهشلا یاطس ىلع

 | دخناودسنادح از ینا یو ابو یا حارقوهحع ا تولوا یتلعتم هلارت لاصتتسا ||

 سره اشاندجاشکرو کر زو ۸۱۷ هنسق*یداوا ندهسالسا كلام اعض

 تد الورك نیک ازارتازج ضعب یک اح بولوآ روما هلصالختسا
 ۱ رطشو هد ال یاناده لس ره کا اخنکاشلوا لاد فرمت تسد محا لمف

 تمذخ هدنسقاب ب و دنا لاس راهلاسقا هاکرد ناغز الا ی ام تستکم

 ۱ م قیداواز اوت دن ناتطلس لورق نیر فز ان کودش !هنساحر قلواهدنرلتناسن ||

 زض بم ردتبولوازافارس لبا مالسا خاور دیشروڅ جات یلغا ماد
 هدنامزلدنا هردشع االتعاحد هنسالاوهدر ترهاصم فرشزترازو
 ناناماهناتشآاپماش ٹن الۋ لوا بولو ا ناز ےرفح وی کا

 ماعو صاخ مولعم هاو دنک درون نم ماع یدو اا مو بذر هلن قوا |
 | ماغملوا هدنمامت هنسزکسب ودلوا شا سا عضو هنساش فرش عماج نالوا ۱

 مر ال
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 هراسخر خذ دهاش نیا وا ناکمنایلس ناطلبناشلا ییعدفاحد مان نداضق

 لج هاکسوهاکو را اردو مارآزادنا حرطراکشو دعنارن زه تنه بولوا

 درب اب نامند اما ی دروکل ها دون مانعاریزو هیمص یب :رطد

 تس اعر یراناتخ تاس بوتاوا ت وعدهن هب ردا ییطصم ناطلس ندا سینعمو

 هک بو ناو ادانج ا قوش هنيئا هزوموداهج تار عورت ٩۱ هنشف یدلوا
 ۵ رکصندت داوا عارتنآندم ر هک یدابا عالفهج هد لات ماو ننودروکو هژانابو

 هدرام ناو «نیدروشک هم I 2 ةدیلاوح لواوهرداب ملا

 ضرب 1۷ هنس قران دنا لا تاخیر کم ادزوا یو ارضی 4 درک

 هززوآ قاواندسداو لایا: یھ لاسوب خد ز ورک هدنش راونبنک

 نتد :الوسالهرژوافام نفاشکر و ذکر ابرهشاش ادور دشاواربر ت ل5 موس نھ

 < دن هری رییقز یهو دارو هوار مدان هسو رکنابودیا طير همانا اطلس

 یطاست تسد روډ نمر اصح هدر ات لوا یرا ڪرتا تعزء دن لر رک
 ضرع هليا یل ین اتم لو ایوممكئنک اح ەنسوئ ندياىرۈھقم

 فاق ید ید کس <« هنس ی یدلوا سات ارمظ ناطاستدصت

 بودا مدد عضو هبینافیامم ن ۱ ص مجب ناطلس نالوا مذآ ىد لوتء|
 رون 12 هنتمارب ارم ق دارا فا کكصدژرا دوش هدناعمزب تدرب

 قومطستتد الو اموع یرکروشک یاضتتمرما یو امه تفر بولوارفرغظ

 لدصتو ماركا لاک ی روم یک ل: ما ل غوار دنفس امرا جو × لیمکت ریس ۰

 | ناقد قرط رکاب شو دلو ا نکن | شاوارادهنخر اع اج زاصحراوبد هی ا

 : مان هلاو ۹-۳ هد دارغا هلاقمنوعا یلوا افکت .هج سگ هفرغت یرهناریش

 ۱ امور هالا ادقو برح لالخ 1۰ . هنس ف یدنلواافتکا يدا عاما هرب

 | لول ب منم ن خلوا ل جا ماد ةداتفا هللا بوطهناداش ان هجنهرق یسیکی راکم |

 یکدنرکو کیدباش ما تعزرع تد ار ب رغ نوع ارام ن دکر شرا الزج

 الم نالس چ اج مسندامم نالواةدیفار طاوع طیص ید ی ةع س سا تردو

ا اطلس رب رمم هاب لب. هدیو کسا هليا خانع عاواو
 | یدلبادنر

 ۱ هنن اځ همنوص یرلترمفح تم دما ناظلس ها تب ىرەت هر دنع" م ق

 | سالت الواموع هلد رهن a زالال: اح- رسرب بودا دقت نتیاعو ت دوبع

اما نالواهدنکنس لئرف هرم
 ناطر یھ كنح نها ههدقت ی ءرص
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 نیکع اهل هاعم هناررک ف الخ هلمنا لد اوغ ضعمارهاطند هنطنطسق رستمی
 هرکصندق دلو میمرغظو خف بولوا ردکتمناطلسرطاعرطاخ عج

 نیعنرا لج بو دیار اتفرک هنادنزو دن نوک قرقهرزوا یرارعضانغ یاضتقم
 ترادص ماقم ما الا نم درب دعا ی ۱ !ول اه رندا ددىقهلد !ناح دن لذبهدنماع

 مح دم ام تاودرد ب ول اون ص اصتخا یرمشهباش ابد وج صاح دن یمظع

 لنزار > لاوترفط ناطلس اضف همکح کا یدلوا هاج و بصاتم بابرا هاج
 حول لحم نیابمانمانریدقت لةو وصل. اریمالا ما نرالامقا لاق

 نیب بولا یس الوط دب هداتشنونف جم دار زت هلمناونع خلاوا هطوفحم
 ای الوم ن ردم هښو رہن : اطسنال وا هتفایر اتش سم بقل ہلا بارجالعلا ۱

 لوامه مف یدلوا نیم عرش لة نیش زر دص ندا لدا نیا لنراترضح
 رود نارفحرذ یاج نالوا م انادزنابز یل ىم یارمم یکسا ال اج ہد ا5سا تنجم یلاس

 لب اوت یسهملزون راد مت ذاعسربر هزم بو دارو محم بارو قو
 ۸0۸ هنس ف یدلوا ماره ست د نکہ رزج مان یزواشاطنالوامدنس هلءاقمو

 ردکمهخ ناوارداع .بوبلوا اخ ندنګرح هند تصرف هراومه لغو قماو
 بدان فد این لوا نفلوا سکعنم هب ی اعهاکر دنوکانوگعاضوا نوب امهعیط
 هایسلاسرا هدقداراو سرق هدحزم تولدرومراتخاتکر ر تفلک نوعا
 ف ادام ودر ندهرومم اهنالواهدنتسدریز ماب -رش دلو اماشادوخو

 دو :کودتد عضو هد هعلف مار اصح هکر وسا د اعا ندد اصح لاکو# لتاز

 راد رل لامعو دالوا یسودنکی دلو الخ اد هبه رم اع هنازخ سابشو دح یبسانحاو

 فاماسو مت یداو درک زره ه درو دک ل وا تدمر تودارارفهو رکنا

 لع الانا نوتلا لسزونوا لاسب لا هب ن اطلس ن هز یر طه رکص ند ق دارا
 زا: یاسر ذنب هنهاکر د ن رة ره ناطلس هنس اجر نی کتو جات یاشاهرزوا

 ىلغوا سلف یدوازا هنر ,رهتیاطاارمطنمهیاس چلم امسا بولوا

 هق العنالواهدنرانید بولوا یر ڈا عع لصاو یربخ یند داراد یم تو سد
 رکشل لارا بوادراو هو کسا تمالسبوص+نذلوایرطرب 41 اصهدقع

 س الِتالو بیو ارکییرفط بن در هکههارد ات یمهعلنهدراو رر اکو رف

 سارون ةو تايصةنالوار وہ ءدو سای ی Rr هدزاب ارمان ۳

 مالساتار برت نوعا ی رمت دارخاد داهلارادم4 هنسقیداوا

 ن دوظاب مض بوالوا ماهان دنن لذا نهار ریالی لو و
 ي

 هللا
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 ندنسفنسساسا عضوو ماقهادعاریعش هنس اش ةفوضانا زز عام فم نیو |

iter 0هوم اب یوزر و  BE E 

۱ 

 نالوا احس لا روهطثعاب یس احر دادا هر ادار یا اوا یتزوو ۰

 ہلا لص دراز الا د ترس: داش را یزلد ءان نی لا نعش یا فاتر غیمش ۱

 رایت یزاو ال عمالر ازم هتل یضر یا درب رادلا ولو
 یدلد ۰ حال ان هبت و ترا عو نمر دمو مهاجم اش لزا مال هاشداب بولوآ ۱

 هلم السا ام سن دی دو راح نیو قد ۱۱12 مات لاعغ یب اص لو۱۸ هنسف ٠

 ۷۵ تس ف ٭ یدل :ارود یدنزدالو ندر شک واو # زو م نبدا بشه راب

 منوی توتسا دوش بز شف ملا خو او مدع ماقا مرغ یه ەد هنس ىشزوقا 1

 توقت ها هممانم تر اشا ںو دنا خ دق حصو هب طارت مش تمهیلاع نازح

 ی و 2ازوها یا اد هفضل ترفتهمق ین انا ازاد کز دوره لعا ناو

 | وراد ااغ دار فروع ماا و لادن راہ اناورروض نالّوا ۱

 ۳ رب IEEE 7777 ته نوا تنم یارآ |

 هرزوآرزب نعباسح 6۸۰ ۰ همش دو د> ق 14 ل ا اعاش رد ھل اچ5رودز کس

 ناسقط بو ارو نم هنس ثزدرو شتن ذ ھال خور تومش تلود هک

 راز تره زا اردا لع یراد رمح اص ا شی ادیاق و ادار ال ا هز مك هد

 اک ورد لسزوحوا ندا هنازخ ادعامندن اھم راک دا

 | دشت IES ةد الطضار ةع لوازان دنکر 0 کر ش هکر دشن لوا فیض

 0 تورو تاون دزور ک زورا فر سارق ززوا
 | درد ایراتمه ین تمه لند راد ن دنه اجا ن اطات هکرابمبغقت لزا
 نینمانرد توت ناک تولوا اات لا سم نر درا اول اندک و رکا 1

 ح قیاضدم|ندنهلا لطف # دا ناک رمشم ل ميس .وفا یارص دل عن م

 .هدینررات و هنلوا مالا مادا . هاشم لا مامشنامزب یا کرالوا

 يەر !یرصةرچر د لوا یزهوش نوزع لام نالو انو راف کد تاڪ

 یزژریثو خول هللا نفر دشلوا ییشهشاژاروکذ هلنهات هدو ضا ارز نزا

 نع اچ داس یا ادن تناظب مانا نودا دورو هلو اما
arsهاما دامام دق داش ل حر ماتا زور درا شا ازارقلار  

 درو هدب راهم نیدکراعو بنات تب لوا لق

 سلخ الا ادغام ندنکو دن اتمه ف رص هتد نداق تز )۷ ۱

 اد ا تو



rین ی ۳  

 رفت مزعهف هتل یراومهانر اوطار کس لر کسماب ام هر تسلا ۱
 هدق داوارهد نالس رز ترسم رفا: تودنا اضتفا یرابرهش مرا

 توال ۋا لصاو هم ادتحاوزعهاکرد ىن ةمانز ام: ىنلت شاطي نا لوا |[
 | هذهرشنایما ره الاریما یبوطانا می یدلوا لدار د ناطل بو ةع زظ هلن !اعفش ||

 | قاوا هدهاتوک یرلتااباتناررقه ن “کند داش دق ممر نار ارق ةداسو عضو, ۱

 ۱ یری ترمز اودھ یر لوس شا مقیداوا ارادتف ادنلیرابرپ ارم " عنطراجج ۱

 | هدیاترذ فو دیا اتمهتمهفرمص ی نیذلوا
 نا هس فی دار ر ناكرالا ۷ »دن رکی قرثهدلودرو
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 ۱ ف ۰ دیر ا: ڪڪ غو گر هت هد هنودار دما ال لاس ات بنا مع

 داشان دخیال وارد واا ټبر ونص هداج سا تود لاس ول ید یماش

PRE aلاصو تواءرومهار. م عر دنا لج لکو تنار عفر رب  

 اروضخ# ن .لدرغ فرط لز. دانتشا نالوا ناه ناجاس لام ازعایلانل ارب رع

 بناح یراعش رغطرکسع nS حدف ی داوا روصنم یک

 لب رضز کو ا هبطنطسق میخ راکزور هدر اف ڪڪ نوع | دص ندر
 | رابصح ی ڪپ هلآ لاا ی چی ناجا جن دا راجا دسا
 لای لا هاو بح نادم ها دیو لب اتم هنو تزف ندندراهطلخو

 ۴۳ ۱زفیدنلوا نیم نب درا ها هنکر شمنالدسبونلوا لاسیا ی کهراب شع

 ]کرک اهدنم اتهدو هەم مانا تونلوا قیضنار وار نوکش »شا یتمغوت ا
 | نادنج دص مالسا هضور قتورو ناد نخوه دغ کس یرالکر فط خام ندی اج واک ||

 ۱ كس وسونهنساحر خور غ م ضلتتروهقم یروکت هزخالا یداج قیدلوا

 ۱ لطر ندنلاجو رع ناور حورطم هیاناج سن هدناکتشکن ایم نکردباویو

 مر رخ تسد بودیا شوم آرت نک كا هب اص ییسافبع شوا 5 E ناک |

 ۱ اشنا نوک برات اوخ | انغا ید نرده اج تس ابر یاضتفهرب یدلد اش اک دز

 | ماينهباوتمهماشآ نوشریشعتهلیا تس اس ہن ید دعدار موہ بواوار داص

 ]رفت ماش موس رم دا ما منکیکه شو کک مالا ات او
 ]| هدنروژمهنسکم ایل بب لب ندم دار شلو لا طوبههرزوا ینو دلوا نی روم
 دنجراهاشدایرب ماندنز » مار هننامرف ق اف آکوامو» مام یی اشنحاورع باسا

 نوصمساسا عضو هنس ان لومناتسا
سوا روت تودناسآردت الا

 1 ا

1 
 ` "[لسزوس دید الواو یدک هرکص ندکد ما لد دهتو هروستین العا

 يارآ



e 

 یدلو|نازورف یکن ارکنهآ رک ل انقو برح شش: لاصن اهجور هک یکم ا

 رار سا خد ینسکم اور شقد سر نابینا اھم اک تبمرکم اھ

 هرز کر یکتا لوهیبضم ندکتج نادم ب رولوا تسسرا فک ت مو اقم

 ناکر الا فصر عماج مانیهف رش جواد هنردا ۵۲ هنس نامش راد ته

 تودادمهء یاشناف رعو لع ةر دمر هی ۱ هعطو ها ز زوب ی وبهدند فو

 حفرت یدهسردم هر بد :رفاکا هدرا تطاس ما ادم ناطلس یراددجرا /دنز رف

 سيرد هدنرانک هضوط «یدلدا عز ون هتسکنا یهفظو لواو
 هسردمو عماح هد هسورب بودن ندا راد ةر دم نوجا ثدصقو

 م هن یرادر مط > راکم اکراب بره ۸۵۳ هتس فران دنا ناب ناکرا تراعو

 ب اوارب ,کاد ندةلواهتساب ةدانعو ثرداکمادوبو و ریسند اد ی یاد كلم

3 

 هدهسور ی دعسهدوحو هتک نساع یالعالصاو دهنر د| حسو تفر, خور

 ۱ لاو نسخو سچ نسا مز ف یذاوا دز نیفد
 رگ تده ۳ تطل تده ي فشسولح ¥ فسد :دالو

 هد هد ةن كنت هک :

e 9 ۸0144  
 هد هنر داو هنا اتو هناخ لومو تراعو هسزدغو هردا يم عاج هدهسور

 ثدمار ادو هوم هسردمو ی ةر حوا عماحو ترا عو هبدآ رم ماج

 هاك | لدءاشداب لوا ترا و عما هدانا ی ورب ,وکد نکر او هنااتوهناخ ل عمو

 1 ردراز حرا :

 دارن تدا مسد الو ایدز

 یاد دجال جوک # یلحدجا لوس # دج ناظاس ٭ نی دلاءالعناطلاس ۱

 3 ۰ یسدافو فس: افو شافو شدالو ف شافو :

 1 A س 9 هس هس - همس ت

At RANT AFF KE99  

 هذئرا دهاما ریتکدل او تامح لام بواوایراهدازهش یکءاناش رواو نسح

 را هدنک انرطع لات ی رح ثد دحل اراد هدهنرداوزادنابانزع هماخ لر ارفص |
 ۱ نخوا تاغ دمر برام ھارا یرلامطتع ترازو ما راک اار در |

 ۱ ۸۳ هنس فرد شلو ام طعا نیزواش اب لماخ

 ا ۱ لاو ام ہد اھو لمضقت 1
 ار ر ااف ان دع سون اھ سو ات لایک

 مرع ف یداواراکز ور نا.عانومعرو رز یراوهردنعم مسرامغ یم لاک بو لوا

 ۷ و

 م 46٤
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 رطانعترار > یدایناطاسنالژ اروضحو تحارهناخ تلزع نبش د هلو خس
 راد دت ناکملمذبت یا یراناشلا ی عدنزرف خلاد مب بو دنا م اد روه جر وها
 ماجٌهرادا نیفرط نازار ه دنس ارح هکر ی ط ۸ ۸هنسلورخ الا یدا ج ف
 نرالا هدر اے۵ سا برطم نو دیا ن رز یزرمز نوعا ماشا ںوخ

 تانک همولننه بج وم باا ی ج دنازاغارس کنج لنآ همغن |
 نیغ دار هناسلابق الا دلم ناطاس بولو لالغابقاوع یروریذ

 رب سوم ملاط كبرت سور کتا لارق نیغ ا امزآراکء ها نہ لوتوب ا |
 دم هحنو ب قرخ السا ها فص بود | هل هن اطلس هاکرارق هب ارو رم

 pen | شه دومرکسعرمس لرد:اترغ هنو یوجبهلیاریتعخ ةمدصیریاد

 | هدایای شمش ب رض ید ی لوا یروالد یر هکر مانرضح هج هرققعاوا
 دلم ارابکبسندرسدا هلیارکس ردزاریشث بودا نوکنرسندنسهرابهوک
 یززاب قخاواراذکهلکرشروطنن» بولو عوف نم هبهزیئرمم عوطقم ساره
 ۱ د ب هفده تانوکیکارادورکن اد »بولار اسکن اینتر یرتهوقم

 | ةفارطالواملباژهمان متن بج و قیداواز اذکراوشد لب ار افک کشا ةشال

 | ی درسا سو نشو جروارو زواناوئرغن شدیم رک یدناشالوا لاسرارلریسا

 لع دنا هده اشم یر وص بها اوت لوا برع قافعص نولدر دنوکهرمصمناظاس

 نیس ةه واتم داد عمجرت يساعد نام نار ےن هللا ںولوا تری یازکه با: |
 زا ةر ومد هةر رج رل دتا ندرت هليا نیدهاحاناطلس تاقلارفیریانم شورو |

 کرلکدت» التان لولم هنلاصت | لح ناللوا هارب ی ور طر دق لمم حو الث روم

 ۱ ماعها هشت ردشلولرا تش اهلیمات یرراصح همرکه که عاق شوواوبد نکس

 مانتعایراک دند .!ماخارةط رکسع بولوانماشالامودپىم ليام السا تازو

 ارو جوا یک ملر سا هرم > یری رب ندنرتک هدابزو «نوزفا ند ند اف ساق ۱
 ند هک

 ندردام حر ةناغواخ دزدان ناطلسدم 2: ارش ۵. هتسقیدنا نود

 ابن هایم ۸۵۱ هنسق یدلباحورعهرصانع هد اراح هفصو حورخ |

 یصا اوم همش اثر ابد لوایدوراضح هچ |ندعلد ونرایصاع تولد روس نو رقم

 لارقنالوا تفبخ بل فیس هتشک افدقم م ق ىدلوارابتخا 2 دضمءةلغ اد

 دانفتسا يا دیه درک ید هنس اجرا دخان دندن ود ترض یمشناح سو رکنا

 دنچنرا نا طلب نغاواراز زراکد عتیسمرا وب تسدکی کرب مش غان هتمفب راس

 نوک ید !مدنوا سوک تودبا دنوسنبل یعزعسوک زاوا ید یرلذرضح |

 یک

 مس ی ھم



 ا

Fr 

 | كااصو باتوناوترا هطنآ لغوانامرفرلدسهراسکناررکت یح» یدلوا
 | یاوامقابصتویرغروم هد هن بو ددا باتش هنراصخ لاصباهب هسورح
 ةدز ا هغر او هه نوقف زاد نامی هرق خد ناسپس مد هاش دای نیک اتار شخ
 | قامال ات الو ندنزاتوت لاک ت ود ! بقاوع یزوربق تک اوم نک اض
 راکت هرزوا رب د مهر نداد قام ر فران دردتنا ترام فاع‘ ۲ےس فالخ

  قاورسخ تانغؤو ةع لن لسو شا طاس .رهاوخ بودارارق هتل شات |[

 [ لصاو هثل ان دشعرون وتا غز تشک دل !ءالع نزک ءدا ازهش۶ههنسق ی داوا

 د خزر هد هس اما »ی دما شهدا لم اکی ر انکشمطترانپتلا فضة رب ادو
 یزاه یرادشادخح هدهنورب ی-الاد د یاشهردسورمم تولوا ا ملقا ۱

 | لخوا قلو 6 هنس ف یداوادایح از ادنا هب اسهدنزاوح راک د نوا دخ

 رکشلدزان ده هشوصسور روش کص یلغوا سورکنا لارف لیکن رعت
 دی نكر شم دن هر همر ن نموه بلاغ بزح هدن درد یر الزنیکجا سوم
 هرکص دکد تایر انریضم هد قم یری سر شش ب رض بودیاژیرک هان

 نت وهو سک کم ۳ کک همم ہ تندد ےک کت توصیه یی مک نا تم یاسر بیتا فه یت اشک تنش

 تصرف نیک نیک ند نخر ط نرساخ نوعالمهلفع یعراریکیتعهدن دنر د شون
 ات هدرا تز رورس هغو »رس فرقا ه هپ ب وشو دهنه اک دیزلی ||

 تشد خد كي دو یردارب مظعارزو یزارهاوخ وره وش یش»«یداوازتو ||
 ءدنسپ اقم نسم یاران آن الو ارا دف رکرا فک ی الت نا لع لذ فولو ایا تس |[

 رارکع ځد یهر دت دوخ هدلوقرنو قالطا یتلغوا یکنا تاغا قبل ۱ ۱

 ۱ | تاج ماتم هتسق ردنا قارا قولغا انااا
 اسیر ناز ندای سک ینا نانا زا جر تاز تار غ یو اعم ||

 | ئاوا تاقا نالوا: دننمظ تاو | مسیضت تب ی انہ لمانط ال
 :یدح ناطاسیزادنماددنزرغدنج_راغداز مش نیا وا یرالامافص انت نہ
 | بوادنآ ضابلهرانآ یفالش تهاخو منم السا: ةاتناطانری مس لاس اهدا ج |
 دا سونهن وار اس" یا ةدازپش املا البا ترضح ناب عمه رلود غک |

Ê1 عارف ثعابماع دمت حرام درو راستخ اهن لاتین دن اضق واش ء نیز کشر  

 طی ولو یا کو ی رو مو

 هوژ لا ناسکس تودن شوزخوشوج یکراست رگ راک كولم هل داتا

 | تعرع هنق را وز کد لر دنا ترا دز ین هدنو رخ كلام نرد ناھن نشون
eهاو اطا نم ۱ ۳ یرباتش ددری  | 

۳۳ 
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 [ اناادتنالعا یبهد هیت كلاس هک رانفلا جنب دا سمان الوم یراسش
 وطنم راته یاوصاب باوحو+ اتنادهاش زارطهراسخر یهرزهم لق
 لص او یزاربزعرع تات آهلیا لاک !نیع تاصا هردو ایوتفلا هملعو
 أ مهنا بجز قیدلم ام وفا ت نداوتناطخ # بولوا وزیر
 ۰ لقننم هادو اج معنا راد ندب اف ی ارس مود ضم وح سه ؟ هلن :اورقو

 هلاع یلخردراشلواا شقا اونی د نسم یمن رن ام الوما بلا قی اوا
 | یزیکنآتشهدترونع یلکفوسکنالوا نیست رزور لاوها رگکذن
 ۱ هرهاظهرهاطموعت ه داخ قفا بو دارو د بسسرادوع ی دوزززرورومط

 سوم سورکتآ ی رغظرکسع یردیپهنس لا شب نقل ثو نام تش غی داوا
 ۱ رفطهایددر فدا نم بو دنا لاثم لاله لاعن؛دوسرف فر اددززایافو
 ۱ هدمايآ هنسلاهد هنر د یداوارب دقت ريخ ز هتنریسا هداز ندنرادقم رادرک

 ۱ هریاعرب بوتلوا ساما عضو هرونلا مال ع ماحنالوا PF r هلمهان هیدايم

 تنم ل تمعن ی ةرذت هنر داصو نیدراوا دع امندنناکس ه را هلن اش هرماع

 ماع یسندافنالوا هدنفارطاو ىم هماقهدربازت نیهراو یدحاهنس قران دنا

 ل ندا العو دجناطاسهدارمشع ۽ هنس فی دارا نړ هال سارا د تاف اضم

 | هیسامالپ نیدلاءالع ناب | دعب بونلوارورمزوس بیترت نوعا یراتن
 ج دونو دا وج یاول حفرت ۽ ء ۳ هنسق«یدلدات تاانا تبار هیجوت هنغایتس

 ماکس نالوا .دتعاطا ماتم ب رولو یرآدا میا ر ویدانجا چا نوع ادالن

 یلغوا یکی الناغوایملو نیغاواتوعدەفاصنار تم هرکمرد چد ارطا

 | قعلوارثا فطن رکتعم لصاو هللغوا یا هلقهرد یسهدوبو قالخاو
 | هیونع«نانع تولوارداص یاعنام رق هند را هد هر زوادح دس یار دب دءاوص

 هن چوت هن رزواهر دنع نالوا وکار .رفتس» لغوا تم مو فاطل .هدرون

 .«هایزندب ارپ .بودبا رارف هسورکنا لارف یسلاو ۸۶ هنس ق یداروبب

 را دتفا هضف یخ ادهلیا نام ةد هدر «هج -رکازا زس اراض لار کند رضاع

 لو درد ل وزرا قاوا لافاو ما رعر پان مال انتا همااغ نام رف نکا ی دوا
 تراک شل یف اختو ض الا نیر الی دنق حرامات مم ندیا لایجتس هل انور لاو
 لام ورا هلببقارد الاما هنویا مه .مکسو یھآش ردع ندنارو دص درک
 یار نراس وم 2 هان نکو مرجرو دص هم دت یب یھت نلم ءا ما ن دبا
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 | هگردْضَقیردیحو »دنیا دنک یرکراوشدراضح لوا اند |
 . قجلوا ردردنکسا هاکرد داور ردح ما یقیدلدا دنچنرا ناتطلس ||
 | همان هلن قینماررا ترادلوصحو :هبلطق ندراسکنارانغیرطاخ ت آم ||
 ندنن اقم ٥ موز رو شک هلی ری ذت نسح موق یم یاشاب سد ین الو بتاج یدنلوا ||

 | تدمر صل ننکع | مامق ءدیاست ماقم لب نیسح نالوا یک اح بولا
 هدنلم امورو # »ردو یربقوتو مارکا مسا رھ هرکصنذکد كح نسخ عرش ۱

 تمرامعم ۸۳۱ هنسق یدنلواریمعت فاریوبلف هان واتس تانا

 عضو هنسانب یسروک هنکرا نالوانذاشد با یرااتمه ف | |

 مماج هناجر هان لکت رزوا قاطتردشخزوب بودیا ساشا
 یداروبب ناکسا هرفرو مەهر, هنرخ آف رطو حرط هنصفرب بت سه هلی تراعو ۱

 ۱ یا ناو احط هدههاع تراع یراترضخ مانا ناطاس» داو |موب ۱ نا

 ۱ دی یتفدخ لد داند داش اهد د دج عماح بوروس مأبق تازلا :هددزو همارقف

 تسدو فافناهح دلت لب توقع یلغوا ناسرکراددتنا اداه ایراد ||

 قالا هور تلاع قالو لواهضولا تسح ںودیا فا دنز مز رخا
 :دناکس یانشآ م قرب دتا قاةشاو تانع نیعروطنم ینافلعتمو
 | تصزف تولوا هرزوا نتشوک ات اتنابدتنر زاویه اغوا قا انگور
 هک د عوذیم یکودیآ لک اش ناف ارث یا تاودیداع اهکدشود

 ۱ نایت بزلواشامق یر کب ع ننعا مهدوسرف سال تبالوناوایاع هاکرد ۲

 م "قایدنلوا ریه هلی ریش یادم یهو تو ی ۱
 ترازو تعلخ تولوا اشیازفحرف یازفنزهعخ انشاد مه را مظعادیو

 یدار کارش هاشاب لبا لس لغ نالوا یرکسعض ارو ما ید ام تم یتمطع |[

 ترمفح هاگرد ت برقم نالوا یرا تشاهد ةماماىقا ناطاس رهام

 رقص تو دم | مازخ هد رص« دهم هد هور یرلدان > یرام دی درس یراب 3

 دئاناغو نی لثو ناث هنس فی دواماعو صام اکنرابز ب یرادص يه تجر |]

 VERA دد #¥رھا لافتنازع رات یدلوا ٭ هناتطألش ريما لاتا ۰

 ١ زا ناطاس لاو | رد رطل جرات نالواربر ق هند :ززوا قانچ العم تان ۱

 ثخراق یدلوادومث سل هدنزورفو دوو هلحهدنزار ط . یرتیضحا 1

 | لد تولوا م السا رکشل روه عار عوار ن نوک ق ۳1 هروت زلاهنسال

 ۱ لذ اضف مج مع م ف یدلو امده رفط هل اع :یالصو ام نداهدنه ام نیر ا
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 | انج دروتلغوال آورکمرا هک لافشلوا بوناوا لارا ءاوخ هننک |

 | یم یدلو ارج ةضق لا دری مزارو شکم ماتر سو رع ر کہ دنر دة در |]
 لام رف ر قرا هج هچ الا نالوا س ال تب الو تل اراد اشا نان ید !مورناییه
 د الب عیسوتو « مب وت کی یم یموکح دی دچ الم لرا بودیا دی هب هسورچڅ
 *یدلررم ضیرحتهکواس هنکل دین نه لههدننابداهج هضی فهم اق او
 | مارآو باوشیبهلبسادوس يرزهت هک طنا دجداژن فامرق ۲ ۰ هنس ف
 هن دقن لزب ماا هجن لمس وزرا لع ا مارد دص د.ةیراکش یت حولوا ب رولا

 هلو ارکهواخ نږ ءناح یننق اگر فط ده اش هډزور زو رر مرکص ن کد تا ماه
 ءاضعا زلثاطبوطرب نکر دیارا ذکو تشکل طابتج مد ,درابمح فارط ون دا

 نوا ةتفوکل ب ےھار | یلخوا یدلو لاله لا ءداتفا بولوا یشالتمیدوحو
 یرلبارارفهدئاجهنوق هر رادار دب بو دیا عج ف شیر جا نالوا ناوه
 بولول هقّلعم ٌهعبس نجات .هدنناب یمو اه هعلق شاط لوانالوا ش ابرفهمق
 هدیراد,نور مابازان همیار هدکد ټا راذک ندءزاوردلوانامنامرقم ذه لالا
 !یراکد تن !دولا میخ ےشچ قماعت هند رهن اد یراصح هرق نو ینا فک لها نارات

 قالطارابتخ این بو دیا ماکت هدر طناج نع د لوا هلا ف جو خیر درازه یک
 | برضهدنسا رج لهروجندناناکرت یزارا لع: دهل ازار دنا: کن اجه آم ام

  ۰هنر داصو نر دراوز راک, قدر ط غطهدرافرط لو هزار نه بودی مازآ م ایج

 از ونتردز کد ب ء قش ترد ندنر اغوا هجو ق لزق نالوا یراکنا هغ دنزک اب
 | ییہ ونابشاپ ےکر وہ فاریمریم یرفصٌهمور هیارشوروش یداو ایام ریغت

 نلاغ ندراند یررادرراد بولوا مادعاو هلوغس .مانکو ماد هداتفا پا .

 | یداوالاع پیج دابا بارخ لوا»«سیلج الو هبف سینا ال ٭ نویو

 هدنایصو]هناتم هدنبهبان قامع هدرولاسریرب ماترد بج م هغ |
 هجوق هلتفاضٍاهننیکم هکه دراصح رب فاع قانطهنهعاق ممهو قادم ام دع |

 تیافک هبسزولو ها نسا ساسا ح رط ی یا هتخابرا پتا نا ون یسانبق
 يلف در تپ دور بج 4مه دنر پس دیاکم. بوداراضحا هداقزوداز لچهدیا
 | داتا هدر هرفرس هنایهچ ناهاشداپ نیغلوا هجاسلاریما ندزیتښرپ

 "لردبحرو نم یاشاب *یدنادانعو عفرت حوازاورپ دنلب هښیمه بویلوا
 | ماده يارا شدو مهرد لذب یاچرف دنیاخرب مانروغط .ندنمادخ صاوخ
 نت بودا رات نموخ رتسکاخ .نیلراهنادریخز بلا ناو دنراتفرکهب یرېتام رف
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 بولوارانفرهنمادیاخ او دیو نه هم االضارد اد!یرالرغوا ۱

 e 5 ناب راحات ی نکس م اد ہړما ص م اق درا صح, نیظیدس دو راد ورم لاها

 یروش لوا هلپاهرصاع نزوکق رق بو دیا نانع فط هنفرط قتنرا هلا نام رسو |

 رو هن هنا طاس ې یړان !ناوند ناکا تد "رت هرز وانا ناامني او# نامرف عیطد

 هنفرط یلوطاناهز ؟هندکدتنا نوک ىس اةش تارافطصم همزوداوالا
 مو صعدلر اه دو دنلوا دوی برخ ذمة قازا لنوو نواب ۵ مزعج

 یال النالواهداتف هن هاد ىذا الارر ةم دعو قغلواز از عا هل دلانا لوطا نامان س

 هاکرد هفتو دزد در اتفرکه لب طاسو س امان یش مان سابل ارا ارش فایر همان |

 | نامهم هدن دق نم یدلاوو » لج انام رف قوط هتسندرکب ولو ادن زا نال س

 ی +اوطا ضع: راد فسا ۲ هنسق» ی الوا لحوزع قح تجر هناا |

 یرکسع نطاش تمعجهدنرزوایروب نیکعتااذتقا بدات :ییدای لوا

 بواوا ناریرگهونیس یدنکوو ناشیرب هلرب یلدا مور نازادنار دد ماپ مو در
 كرا دنفساو ۲۷ هنس ق یدلواےض نم هب هس ور غ تال اغ س اغ ةرکو فو مطبق

 دمرت د بو د ایرابرپش ت.انعوو ع هل سو یراشغتساندنر ام ار او طا٠

 لوید هنر طنز امن هک کو دن ضرعم دنیا یراذوا تنغرادش لح هنرتخا |

 مداری اندنان امر نیل هریشمه حو اهدرو ری هر وش لوا بول روز ارعا لا |

 ماکو مهار اند داود نیسیکیاو هک یسیعو لب نیدلامداعو ب ||
 نوزڈازور لانا ۲۸ هنس ف راد دت اد مان هبارما ناعایخدنیسکیاو هک
 | عزا شد: ء نيف لو ارو هلا ىم د کو دانا“ دم ات ھت مع فالس

 یتاماندجاو شروا هنساحر قلوا یزلتم | ع نع روظن» هدنلح لب یاسلا ||

 ۶ یدیاشهردرو ماالتناهدنکلس یادخ یهاکرددت مران اطلس قادن ززف | |
 لتو هنفک تک یهو اتو لد دن هلام ماچ تاب سا سانلاریف مانا هذآ

 | ی دلو هداتفا نسیم هعلف ت اوته د ازریم یک ا لوا لس هناپب تلم نهال |

 نٹورف ءا کس صعثز هرکصندق دلوا داب دند نوتز هنسیکب ۱۴۹ هس یف |
 راتفرکرارکت سواو#فاکمال یار ارحص مانکذیا بولوت اهر البا یلراکد دش |

 دنکو ردع یدادور le یراوانادواح نم معنلار ادن اوخ مدنامهم ب ولوا

 رک ا قاقش -ممآ قافتراوطا ندیارودص:ر دریغ نددبنح ییعوا رز

 ماس را ینو اق اة دس ا نازیه هقک مدام یسازح ارس هسورب هدنسهلناقم
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 موق كلم ت + رر طم ددا ارزو مع“ عرف یزلف دلوا تفالخربرمم سلاج |
 هاللتاوذ دزبا تجر غص نج بودا لقن هبهسوریوحیم نالوا

 یکوشت ارانآدانآنیفاو ایدانف ربات لاصتهاثعاب ید الو لب یوروا

 قناتهرکسء یابرد یک اداولو اره # یدلد از ارد عمط تسد ید هب یلوطانا

 تاوو و سند هنسزگس نیم ول ندنفرظ . ییلح یس .وم امددتم یا والص او
 یمازحا لدا مور هک يدع غوا لام نالوا تاقوار ذکه دویب هدنسهعلق
 1 ارساطروع × یدنا ناسلا عسفر هل. "همنرولعو نیمعت لاک هددناسم

 فرمریلدریمالوا ب ونزلوا راضحاهرت !یزوربفرکسدهل.:راشا یدالوا

 ییاسارتفدبو دیا نآدرکر فاش ر هند یعابتاناصاتم ندا عابتاهلاطا
 تااصقو یرف یبط هاب ادو دعن عج تاذ دم« یش ی داکج قا ہلا حصءدار بارما
 هنر ۰ نغلو فامز فاعل اره نالوایراح هدنکوا مدود راوهبافس ار دا

 نکیاشاوا تارطصاو تربخ بادرک بارع بۆ ہوا یروعشو توت

 رادانفق یراترمضسر ادتقادنلد رایرهش یدل ا رومع هنوناج یلوبیلکورو نم:

 خا لزفرلریکبفعو "راد دتمارارق هدنهاکنخت هنزداو ءراذگص هنفرط

 ۱ قحلاف یلاخ ی رط 4 ور بولر وس یلاع هح وهند اح "هبردا هل ہا رع باق ود

 |: دنر او« یراررذلا عمال عماج هکو دباش ۶ اراذک ن وکی کم اقر ق ندر الا قرا
 أ فو هروب زم اةنسال هرخ الا ی دام طدناو اف × راد دتا را لهنا 2 واد روتسم
 | هدنفرط كينالس هل, ءان یلح ییطصم نالوا فاذیت انیادس ٌراواهدرو#
 | بوذناریورت یاول ی العارو نمر نقملاو مزا ىلع ال »نخر لانه ىلع

 | زاسهن لوا هرکصندقالوا فامیرف عبطم لب! موراموععبولوا هدالتعا

 ۲ د ا 1

 ۱ راک یرلکو دشا تاکترا ییسا ها ینا مدر هلد ارب زد تداصا ریددد هدد

 | ضوع ا مهتر تالل ناموف بشجرب هرکص ندکد خب ام ږنت ندیاوص ان
 : لوھ صع“ لوا ه رل الص یداو هل رینوانروصرته ص درج هکر شا

 ۱ قاسا هحورپ رلمغا اعهر لت ابو دنا هلام اها قش فرط یسیض اه هلن ا لام لذ
 ا ۳

 کت

 ]| یسضاق نالواتان>و تنابخردصم بواوازادنا ها ةن اغ تر هلوا
 | ید اموزءهرکص ندقهدنلوارارعا هلن عمفرت هرادرمنوعسارح نا تام لعف

 | تولضمهدنراوندیراصح هترذا بودناراتفرکب یراکن ان یراق هدنن هصکت 0

 ]| فافامصم همزود ر م هنس ف یدلوا نولسم هل !بواساوت فاخر اعتسم هماحو

 دوتا ۳

 نامرفو ناممرک ی رار داری لاب مان یطصم" تلحوک نالوالاق هدن با درج
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 ترا عر هسر دمر حهاج نالوا هتفا ترهش هل مان ترا لس مان الان هد هسورب

 | شو لاترفوهصراتو هدوم ودکره بوادز وس ساسا حصو هستم

 | نرل فرود لموحت ولمن هب هم السا عاشم اقدام وغ یر5 نالوا دنفارط او
 یرلت مدد ها مج هاشد ام قرا د دن [لیبساو فتو نوع ! ترانا ع یو اضم أ

 | شارفبحاص هلدایراب یالمسا هک دناراشع ارارق هدهاکتنق هتردا |
 ۱ یار نا دجوتمو «انفنادکا ۳۹ ننس نما نزاو ت اوت هتناهینر طقاسو !

 هئا غا عو .رشءو م درا هن-!نلوالایداج ل اوا فئ داوا |

 ناگ تدم ¥ تنطاسابده  ٭ قول را شت دالو]

 !هنیس هس همس , هسا
NIT VA۲ ۸  

 ماج هدهتردا ب ودنا :عهاخ یک :اهدنوتز صسوتتزاعو هنردمو عماجمدمسوز ۱

 | دەر ۷ زوم ناونعیاتا قیئع 1

 بصفزئاح نلهاکتسد مزاج هاش دان لوا یل اسرا هرم« هتسرتح نمر ءاز ةف |

 دارت اعد الوا سرت ر دت داسح تار یراق دلو امدمز ل قارام هد قمل ۱

 ۱ ۸: ؟منس سن دالو «ناخ دا ن اطلس |
 اج درج « یاب فسوب ٭ ییاچدجا + یی قطمم ٭ شناقد|

۱ 
۱ 

 | شافو شاقو نو ا هنس |
PY ۶ |همس , ۰, هجس هس  

ME ۸۳۲ AEA 1 
 رودرا | ihc, BLA ات زو تمد |

 ر قانا ناخداصدهع مناف لہ اتصف

 روم یر کودتا تاز هیوخآ معدل تح از لهاکتس ترا 1

 ۳ اب بولوا هوس هتتخ ف

 اتد ا

 یراداتههداهم تشهب ناطاس کى دلم اا طنا یوه ناوند لا رادیلس
 | تونلوا" سالا هتنطلس تختو * سال اہلل ا سایت متاهاش نالوا

 | لا عآم عو شرف هرلاو ضل اونا نالو | لوخد تصر هصا ا | صاخ سلجا

 قلرا ن هنابز لعاب دد د تات آه نوکوو×اضعاوےراو س لاج اهل اهدمعش

 ۱ هد هسور رات ر نعد تنطاس تراوچ یدنلوا اضطاهاسن نت[ نالوا )
BEE 2 : = :ییمسسس ۰ . .  [ : 

 ي ۳ ۹؟ ۱
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 یو دەم تایضمناعخ یراوتمیودحدوحو بات ی نک باتفآ٭ ی دنا

 ی ات هر :یییعت هتمطو هن افکر دف اعر ةع ازتو:لضةتهخ ی یا اوا

 ةدنترادصنامز نشنلوا قسفن اع وړ افون هدرا تنا ب دوناوا

 هد ةن احن نور هرق تضحر رودص ىل نطصم هجواک و نالوا ینا دننک

 هرون س د یلخ ندنزوب برو قرز نالوا ناجا ک ۳ رو٭ نادان زیو رت ماد

 | یدل اعا دا عج تودبا توعد تیوب هرزوا لالضو , ةعامدا

 رابدنشنا بولو ارت ء رهز هل. لاله من قجلو ۱ لا دز نراکو برو نمزفیش

 نکگرارقهدنرابدز افك« یدل راذک هنفرطقالخا تدیونیسو زازغ هنرابد
 دارغ رازه ندا واک هنهرتسلس هلس هدعاسه قالفارک اعنیذهاناو
 لار اهلنا یل لکوندازو + نص خه هناتنلکنح ماننامرفا لد :ندننسیتاون

 نام هر قعل وا نابرهش حعلص اوزاومهانرابخ او »ی دلوا کم ده اک درک

 بزکرکنع هنفرط نور, هرفاشاب دندان فاریف راه یو ظانا هرو | التاس

 ]| دنا« یدلب قیمت نایح مانور بالا سیہ رو × یرفت امام
 ناطاشر کسه هدژوریس ثولوا راشخرکهنس هر وصمم ک2ا دروب نمارس

 | هتم با نانخطو یر ابتخاو ناطماساا ىلع جو رخ حلوا لصاو هزوز زور |
 ]| انالوه ثدنس هدمعالت قازاتغت نیداادعسانالوماصوصخرصعءالعایوع |

 لضفناوبا ناشلا لغ لزا نیغلو ااذفا نزلت هذن اید ارا لح کوزه دج |
 تک )لیرادنفما یک اح فومطسق مق یدو ارادرب هدزازام مس نافرعو |

 هرم هلم هرکلاو عو طلا نیب لج هماقو یرقتاکو هسوط نالو هدنطبط
 ناطانسندنربخ ناتصغن دنارو هظندنسهدوبو قالفا ه هنس ف یدلو !لڅ اد

 هدنانک هنوطو»مالعا هجون هنو ص لوا نيد وارو ج: یراترضح دوبغ
 تازغو» ماکح او ریمخت نرلهنلق یمن اماؤیکو کپ بو دیا مارا برض |
 دام ناطلسهداره م راب دنا مانتعا لاکر م ظم لدا امغ تصخر یال هنا

 یبلعا توزچ تراب دیجبرف هه اما :بوایاب مان هتل ییخص هیمور
 لالذلسالساموع یسیلاها هوري همنو هطنقو :تاعرتو ه.تاما هنسق

 نیما ۳۱ هشق راد دز! نیشن ار فک یا حوا سولواالتنم هنس هخکش

 تەح هل تربهنو څن یهارمه ٹولو اند هنا غع كلام مانع ض كانا جو

 هدنناب هملف  راراتاتن دار ارف ةلظ برضا دنغارطا تاکه نا ہو کص ندق دروس ۱

 ۲ هنسق اه هم نقاب نامرف هدنیاب بیو لقت لمان شوق |

 ۳۰ دن

 سور
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 ۸۱۷ هنسقراب دن دنوس یر ګ هبناج لوا نوعا ل ارعست دنکدنب نتنالو |

 |۲ هغ رط لر ایر یراو هاتر اوطارار کت كننلغوا نامر قر طولا ءا ضد عد |
 هن راجا لج حاجز هدة دلو اما SE رع مال

 مز ال ضرع یرات افصلاکتام تادرهوجو هت دخ هلدارسکت نالوا ضر اع
 یراکدتن قفا مەم كح نوتا قذاح ناسسط تولوا ۳۳ هلن اض سم ۱

 نیریشو ورسخ هصق مطا هک ات ید | حاتنا جانم تک لوصح حیالعری دت |
 هدعاسم رد مد یهدع بدم هر تمدن افرع ولع کی نهان ال وم فام ر نالوا

 قفوم هضدنماراو تکرح تغنک مالعتسا ندنرادعاسم تاوددع اسد "تنه |[

 حط هلد |لالمٌهملعود»+ لام ادن نم ندنلاع|تاتستال اعفدتامرف ںولوا

 | ر دشاو ابیتلمناةفخ نارته دنرلنور د نؤاکو + برطضمو ماتم یراعفتسم |
 هکنآ هنرد هب رط هرا خار دیا هوادو « داوم عت یم هعاسلاءر العل ت هضراغوب

 حالع ریبن نیسنو جانم فارغا بس نییعتوبد ردهیرشاو نیجانعه
 ربد در یث ات هدکلمجا نع حالصا هک اش ادب اب یا نعالاٹالم یوطانا دل ا |
 هلهاعمهراومه هل ارهکد نامر *یدنارلدریما رر رقم یریذد تداضا |

 || داسو مدام نرس یس السا موش وه یر و ع نادلس املاح نیخاواةرزوا یبانشآ
 رولوا هت سوس هلاقننا ماکته الاغ ضم ماباهدکل هتنخون بودن ایرو خر
 ن دزکصانهوب عجب رکسخر داکد ةنالفاعراک تصرف توقا ہلا تکرخ هنالفا
 توتکم کدر دنوک ف اپن هاهاوش لنو درم هوا رظتنمهتدورورر راح

 هاکرخو هجح برضه در ڈ نماریب بواوارکراکهلساضتقا یالناقسزو نم
 هنا ئالا نیو خه ر ک اکل وا اک اناش ایدیزداب هکندشع امانی نیو اھل او
 ههاګر د هاکشید هت تسدو +راتف رک لدا یلغوا یک دمع بولوا رتسکح

 هملوا بوشدربا تقاع ترش لاطا ف ندتر دق ناخ وراد نیک اراضحا
 رلداقم*یدلدا یرطر, فارغا ی و ڪڪ باھ“ ی رش ج 3 رس

 یاضتهر بوالوا قاتلا تارزو ةر هنتلابا اشاب دیزنام هدتمدخ

 | یدنلوا قالطا لا ناعا ؛لسو ناب دب ثامرغ تد قالب ا مرام
 تالاکتارترهاوب هک وج نر دلار دد مش لغوا ینیضاع هلو اع ۸ هنس ف

 | | همهلا فر ام ہر اونا تاتار شا یک یتیدلوارونلا مد افهلاع دا هرات مواع

 ماناو#راوش ترهشدلبا هلعو هلع لب اضذ تولوا رو مەم یطا ید هلا

 شلوار تفادثم نشر دالا |ئرک دش اهتم هذ قامو تطاس

 بسم دا



 ضد
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 ردقرا ضف ةدعاسممدعند-) یدادانیمز یورنز قاعمندنز هناخالاب
 | یابرد بولو ارامورات ییکراضعشا ةد دنازخ لر هدن امز زآ یرکسع هلدا

 تمالس تم یاب زمان یک دارانکاسآدلاشا و سخ یر زه نداعو

 یدلدا تا تش هزدر که ار ندزر سر اک هکرعم هل تم ھه فرهرازه .بولوا |[

 ل رب بواوا قاسندنزاهتقا تفدرابتخ | مانزندبارطظض اوتربح لاو

 ندیاهط احا یفارطا حوربلا ةقطمدنئام بولوادن» یدنع«یاهدکانا>و
 لا اسا لک رب هلدا فاکهزهرززا فاطلس نامرفو#هدانفا هنمادرلرم ہقع

 الاغ کانی تف خ شرک دجش نا طلسرو نم یدلواهدا تور هکاله

 یدیهش دج بروا ماقا کین اپن ی یوم دشاوا برس عضووب|
 ناطاسناکم نملع یالعادج ةد اور لع وراکدنوادخ یزاغ ناشآداخ

 ۸۱۷ هنس یف یدنلوا لا ہرا هه سور نوعا لع ارارقهدنراوح یرا نم ناخزوا

 ردز وام ند هنس قع یک این طلسماوع

 ۱ ناخد ناطاس ىلج علاقو لصف

 هاکتخت بولو ا لالجو بینید حفر لا.هالادلخم ناطاس
 | كنا نرم | هدمابا یدو ما برز هتشزولد ایراد وچ دوحؤرف هنردا

 اشا مس تانا اغورند افح ج دن مان هطصم قالا ند نود

 نینغلواعاتسا کوددارزو | داسف همان نتف ظاقب ندنیناج یلومتالهداسفا
 یسهدد.دمدص لد تم شب روتکه لا هلرب یراب ابرهش تمه یرانتسد

 تآمووهملستو بیطت دکل رلد اک رادلو ضحم دک ندقناوا لرلع

 لید نامزف نا م راد دتاهملخغ اعونندراسکنارابغ نرطاخ

 یقلح هسور و »ر اهطا نس هری د نکا یدهآهیوشوم تدارتءفر

 داش فدا تامر نکا ی قرضمراتفرکهدازندنآرب

 زهد سن آ هتخوس یز ق لوا یروظنه یمهزانج كن یلج یوم ندا
 لاهتسا هور نیکع |بقاعت یراخا کودتا :ارارفهزابداهار یرورضبودبا

 یدیسو «یروشیکرد رهشفآ بوابروم لالجا بیخ هبجوت هبوص لوا
 | دو ص خدمبنوف» یالوا ندبمالسا تلاع ماض لدا .ددسسویرهش

 | شکهدرپ یه یوریروهظ لباوغ ضعب نکاشاواروصنمرکتا |
 تاسحاووفعیابرد جوعا | اههشطسوت لن امرخ نیاادع ام ند نعد دلو اربخ ات |

 | لبناجبولوافاورهخ تفطاع هل لر ع یز انو عرضت هناجر یاطاس | ۱
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 8 هدهع کو دند دقع اد نسطلد لو یا یان نم لصاريلب یمومآ

 یاوعد نز فال دلش اد نت بوساوا كلاس هنافصو قدص یبرط «هلیافو
 هرامحو تدا لاص ادا هن ام رر هنا عو |ساادعام ندنشدلوا لالقتسا

 تمهدنت-یکنآ نانع هنفر ط یلدا مور × نی او | تطاس تربغ رحم یی دصآ
 لج هم دص + یدلوا نیفص ٌهعتورکزم نیفصءقالن هدماقممانزکوحا بلوا

 قلوا ناکتذفرکو ری خد یا یوم بو انا نا شیرپ *یرابوسوم ناد
 | لوقو ةد یدنالوا هدداکر نکا شا تعزع حانحطسهدنماوه

 | عتنسنرتدننهاکن روا ماس هدن ران نیغ راس نازابرسرارکت پیولوارارغدنب اب
 لر دنا بیعت یرادزارفر وصتم رکشل نوجس» یزلوازنتسو نر ازا تسهرک

 یدنادوجوم دو دعم عهبهداراعلغنماریب بولو ارو د ندا رف تلف یاولهباس
 تعزع مال تخول هذن اج هسور تودناروهط هضق سک ربدشن مک

 هنن دنا تالو بول تصرف ماکنه یلغواریمزا نابع مایا م یاب دنیا
 هاعخ دنلوا یراد رس ز اول تدعر ناطاس نکس ازارد یادت تشاو

 بودا زادنا هناس هنا عولناءا یتورفرفظ خو نوا لاسو کک

 ف یدلب ایرانرهش لج ع ص و ومع لصق هل تو یزاسهغتسا هروب لید منح ۱

 هللا ىلع لکون تب ار حمفرتوهاپس عجیرارکت یرات رمد راه ڈر ةطوابرهش ۱ ٥هس

 ۱ص ارطاوخ راد دارا شاد اهنقر ظ هنر د او هر ا ذ کف هندناع یلتآ مور بودنا

 وح هلا هظ انه ٹاو دط انس شاع قبر اوا نذخم هتالما فرط نانعاو
 تالتسم نولوا تنم ند اا اؤر ور نغم وا یواع»لت ییاجیدوم یرلکو دنا

 یر رطح دجکناطاس دیوان «یدلما راستخاهجو کرارف

 لت سوئروا ندانما ناشعته هدنراذدراو هنسلاوح ست ئز لوا اءفرد
 رهام تزدنآ .تادتش هباشتنا تاودباکن لغت یرشزارحا لاما |
 تولوا ناشنرب .یهاتده قافتاقاروا اموفاموراد داوا شزاو فونص

 یسو کو دیاو | لوبت خلات ةزارش لنا فاما تو تلاخ ما فاضل لات ||
 نالس:خاوت اودا نانوکداد ادابهج رد یژورض یار روظ: هلن ییاح

 رودقلذب بو هیاادس نیتسو تیز یکتا لومةکرعم هدازعهمانولروماچ
 | ناف نشی دادح ازازفر س داز هش لوایح یدع اروتفرا ھلن دنا رما
 اانا ەرەن امد لذ هعقد جارا نیهاواز اتم دتعاصت نفنالواتوروم

 رام هما نو الاهناهر + تازلا هلااشم فرط

۹ 

 تی سس تی
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۹۱ 



۳۹۰ ۱ 

 ۱ نت ها ار ج سام یدرابدنفمآ و کاج فومطسف

 نیر دةتلا الکی لع × ىدلرا قارشالا عمال هدقالخارابد ی یعمح لع ةعهام

 | تسعرمسهشیمه تسر ترشع ةدازهشلوا ںولواہدا ماج دادا د نا عا س ریما
 ارازیبندراومهان راوطا شمس کودتنا باکنرا .هلبارش تشک اوا
 ام هوشاموب بودناباتش هنهاکرد یلج#یشوم یسایما یلدا مور نالوا |

 ریما ماس وو یدلو دایدزاوق ۳ یکدادعابنآرم یهابس تعج

 |یموماسا لئدخ ام دقم»یداد اراذک ه نفر ظ لب !مور بود امار آیی فا علس
 یک ناکهداعوناد.م نادیههلداشهمدا معا نالا: رغوطهنسهناتسا ی واح

jTنیغاو | نار رک هجا سش ناعلسریم اهو ناد ورا وی دنا  

 بعص ما دخ صاوخ بودی ل۴ لیاوادم «لبج یلایواس » یلچ یوم
 ور میساد مست س رهدرد یرص»سافذا ضتفوهاکمار آیلاسج سورلاشلا

 ربدننآبولوا نیزکتعانق هلدارفظواکدوب نامعلسریمآ « ید اهن
 یزورنا شر اکی ار حادقاةرادا هد ار کد یرب ناشر همز نجس نارباد هرزوا |

 تر حا ابریکه اکر د قحاوا یراذک شو کلن یاج یوم یکو دتا |

 بو دناهارم نعوب اپسمجنکماامهم الب د.هآ قاوایزور یزوریف خت ن ديراب

 مالک اجةراداهدنرب ندنت اماج هنرداهرزوایمهقولأام تداعناعلس ریما
 دار لر ان غار الخ اد هره تالحخیوس هوم للا ة ملط نڪضڪ ردنا ۱

 نکایدلد ارارف هةنناج لوتئاتسا رامکیس بولو اراد ندتاةغ باوخ لذا
 یاد رور ەد ورس نود اقا مارد رگ ع هدهرک مت رک ود

 راد نوا دش یزا تیر اوکرر دحهدهیورپ ی دسحو لد دمت هت ام دا نوش

 لبو ګو لقت هتسهبرت ناح ددزداب مر داد یرتخا د مسرد ه اور یلعو هنراوجیرا نه

 یر ماوعاو »زوا خم ند هنسزکس ینطلس تدم ۽ ٤ هثسلب اوا ق راب دلدا

 یا>ییب ومت ود اساسا عضو هقرتع حماج هدهنرداردیهانتمهنددعزوتوا

 دعس نامزد ناطاس یاح دنومهاشدایریخرنا لوا نیما وا یتفوم هن ماما ځد

 ۰  !!هساماو تاغوت ± یدلوا ماعوصاوخ هاكتدابعو « ماع ندنرانارتفا
 ]أ ءاگکردناطاس یا>نالوا راظتن هارزود هدیدراکز ورم دع اسمهدنرافرط
 ] || یعلوا ضورعمکودشنا یلاخ ندامرفنامرف لوطانازوش کک هتسلاع
 | لنزوارةتسمناک کین هسور و » لال اٌهمد اق لدرحت هدفر طیرا؛وروم تله

 | م یراددتنالاحشوخ هلا لاو هض افا ت اکس نو دیا لالحوماج |

۱3 ET Era 
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 هدنامر ڈر اند تق اع بو دنا حار ہم ا: وتر ڪک مزع هدنز هو + ماف هماصخو ۳

 هدا یاج یسع فدای قدر ۳تالاس۸۱ ۱ ەن ف یالوادو اننددوجو راد ۱

 نات و لب درج لغواربهز «بواوا ا لاح بماشم لام وے ڈار طا

 نالا هدا ځور داتا ةع ارهاب ةت مسن نت سزا لب توقع

 یوز روز انا نونلوا فتا + انک یره اکتم وک ماع مرک یاضتعم

 ۱ اغ ناو راق تکل نالوار دد ند ۳ رصد تسدنلد ارمکدب دیر و ۱

 | ه هور لر لام الوتصحو لاځدا کلم د لا ندنآوا :

Reyيما فاطاس لالنتا ما م قاعداروم  | 

 ناطلسو »را ذکهنفرظ واتان ال ءار شنب رک اتو یاس ا
 | ناجاسزیمآ بو دناراشخاتعزع هب هسامآ لس هظح الم توخآقحتاعرد#|[

 که رار د هس ام اهرکصیدگدش ازار دا تک ا

NE DE E 
 مه دار زت بول لو عوط ت هننسوا ناسیسرم ظا یدال |

 | تاعوترزوا هکر اتم نوک یمن دیو × لارتو دارط نوک یلالاصتالآ لع |[
 | یرئاسحاو تانفتلا ناساس للظتسم۸۱ ۲ هنسقیدناوا لار اهنف رط | ۱

 ۱ یانو خا a هبط و ىلج یوم یرا ردارب نالوا ۱

 لعا ناح ندرکء ؟دالق هشبمه ناس نامرف هر بولو نیم هر قا دا

 | بولو | نم م هنری ىت : امور ەر اید ندک د تاد کان هبا ناغادوقع یدو هع ۱ :

 |هع الو ارابدندنربهم بونیس تم دعاس مزا دشا ربها یک احهنومطسف ّ

 ۱ وام لاو یزش انالوم تاور يمنهوپ م فیدلارازکک

 ید لی اخناداتسا ضخامارد مقننههداح 12 راک دتاراستخا ل مدق 1

 | ارور هکر دلو ار ر کر رح دم ةن هرزوآ تلاوت رامحا ۰ هاکراچ :

 | هباس هب هسورپ بودا ر رو مظ ىلج یهدع لع درا تل تار عفر ندمور :

 هنةلانآیلوطانآ هل ارو شنمولا غمط لا ندنفرط روغ ريمان کا شااص طاست ||
 سارک اىد ص هفاققس ایاوعد بوشر ایلح, 2 ا اوادمانا

 تمعت ز یبلح یسدع تشاع ب روال وار کو راد وص بات ر e و ر دا ۲

 ۱ هسورپ EPR و تومن رخ یا ریه یدلو ازم ندب اح :
 ١ الا هنلغوانامرف ینحاواء اما ی ینو ند کک و اا و اج :

 | هلرامشتسا دددصق ادناعد دب لوا نوعا نا سرما توح اضروإ |
۳۳ 
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 مرگ فونصرهظ»یهدازهرویزف لست هب یل یموم نوک لس
 "هدربک عماو بارخ یفارطاوهدورپ هدیروع یالشسایداسم نوح# یدلبا

 نادرکور نا خر داد یسهریمت مان ناطاس دج ینطلس دع یلر ندیا باودط:ر

 ج یهاک تورت ووا نات ره هتعاص هتخوس هدنآییدذاوا اف ما

 با رغ نیل واف الج ایالخا عادلا شلوای ها سهاک هح ناسارا

 ۱ بولوآلکرداب لد نها روت امومه بالاس مو ده ند لول بادرک

 لر شک اواز تدب لو »ی دابا موش مدق عفرندمور موبوز یم

 ۱ هول ته هلس انکم هد و ارج میتسو لا > نافوط ام قم لبع داریکا

ع ندیا تعز عنادا
رطا ھور ىلچ يسي

اشش هدر ۳ هدنفا ا
 : باا غور ند

 : سیر

 ت2 لبا یال اس وسههعخدرب « یداواان* تلم نیشن م مح امف

 راک لب مورنایلس ریما نکاش 3 ارا اف هنر د نامرق بو دیا دایر ی ی. 4#

 رار هع دق اک بودی | تمه انج :دتتطاس یاوه یل یساع ك دبا

 ر ےن حج ارت ہرزوآ ی دلوا نا هعارب ځوس ص۰ ۰۸ هنس ف یالاصر ار قتسا اس

 ۱ ناطاس ییلح هل ادازردام تاغ داشرا د ةدلوا نادات قاراما اخ مر دام لارقا

 ند ادم 1 ینا ی دارا اىھاش یاول هو هناج ها6 زین زوج

 تالصت تاب بولواراظتنا یاشک هدد هبناقعلا تصبکوکعولط |

 نهادوبدس هرادع ۳ روھ تالبس نراد اند الو ۳ هرزوایما ڪتا ٽو:

 ۱ افتد EH یلغعوالس او لغ وادا دو هاشتلودهروو یحهرق نا

 | ریما یره مردار و × تاقوایرصهدن اوتو هنسامالر هدیادصن ء رللواظن

 رفصدوحوات یل> یسیع ی دالر دنا ت ادام ونت اک مسارم تداعز هليا ناعا

 لسر ذهاب هر قوا یاذگ سوک نو نکته نم

 هندربرنهیاتنطاس یاوه دازآلنفیکا لواهدنگواداب اولا بودا تعزع

 ی وسعها س فص لد ایر راح رکسع لحم دص هدرا دورک نادم ید ڈود|

 ِ لصاو هر هسورب, نانعمه هلرفطو مفدج ناظاش یلخ بولوا رامورات

 تجوش هتةرزوانامرفروت ۰ . هنس ف یدلوا لخاد هنا ثملاع یا مسلودو

 ظوفح هدکب توقعهدازناسمرک لب ایل> ی هودهدا اره فاخمردا: نرد

 نا غا ن یروفعم اشد ان بوا رو زادص ا فاطاس نامر ةهنرا طح ایا

 یعدع ۰ ۰ هنس قرلد دت اروص ان تانانعرپ ظمنیراردار وروتسمهدرا مالاخ

 ۱ ماقما دغ ناطاس دنوم هاشنهش خد هعفد جوا یرخاد عد ةع یلح

 ةا وح ور ۱

 Takats یا کا
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 ارعتدم» تنطاستدمه .قسولح» شتدالو» ۸۰ هنسلنابعشق
 . ا ب کل هنس

 1 ۷۱ ۸۹۱ 14 4٤

 ۱ ترا عو هسر دمو عماج هدنتعم رابه هد هسور هرلاتسا تنعه سواح لاس

 ريدك هاج هرکص هنس ېلاو اتم تمه لڏ هتساش هیات اتو افشار ادو

 ناومح بآت ریغ بودن ااشنا یهابتشایبماکتدایعنالواریهش هلمداوتع

 داعهزور »راد دروس ارحاهرهش هل اار ج یی هرزوارارک ی اع یرهماننالفحقآ
 حماوج «دیرسکناابو هه انو کو هقوتعدو تراعو مهاج هدهنردانوحا ۱

 یهدماق هسور +ردراس- ادا عا تر اعهدهرق هرقوهسر دمو عهاحهدرهش هلو ۱

 هبادانوحم اد امرب ید دلوا طع یرالع هدنروضح یرانف نی دلا سچ ان الوم
 مسا کاح لوا نالوا مال ة مول هللا ف فاع الر مظم هدنراکد ن !تداهشنرد

 حرج ٹ ءا یرام ۱ تعاج رت بوممروکازبسلومق ءا مما نراتداہش لایق
 یاع یار. بولواحورج امن ندو مالکوت لحدنا هداوا ن دلوا

 ۱ هتعاجر واضح هددسج تاوواوتمه ی رص هتسأتد عماح 1 هدنهاگشیب

 .تئطاسنامز ۷۷۸ هنس شندالو ل ار خطر امارگد الو | بدنرتراب دت ١ تموادم

 شندالوناولسریما ۷۹: هنسق ردع |یقادواح كم مزعهدقاح مردلد

 یلحیسع +*یلحیبوم +دجناطلم_*۸ ۵ هنس شت افو ۷۸ ۲ هنس
 شادالو شناقو شتدالو شافو شادالو :

 میس همت هوس 4 هس هس

[| VA AIT NAF ACE AF 

 ٌهعداو ۷۹ هنسق شت دالو یاح یطصم۱ ۱ هنس یف یدلوا مدع یاد ۱

 | ید یدنزرفر مان یلح ماهردشلو اروتسمهد اف در سه ددر وجب هعج اف
 ید طس نوعی لوا لص دک ات ثعابدروکت لو ات ناعلسریما ی بولوا
 ردشاواتاورهماخ هتشاکت هدر اوت ننک عن کودتا ماسناک !نهراا
 نوار ویزکسی دوم اوااشاهدنماتماشاب لع ناشاولە دی راروردصە درب واج ماع

 اب را واشاب مهار لعوا نحاواد وهم نددوهش مر اد دن دو لوح جوا

 . .  یالوایردب
 ناکدارهشلاو> الش

Nیآروسر * j E E۳ : : رمدفادو+ رو ۶ ب إ و تئامانسهرا حر ودعم دایره  

۳۲ 9,6) 

 روتر د دم همصولا بسح بور دتا حارخ !ندنرا نم ناریخ دو خش ناسا
 دم 3 ۳

۹۰ 
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 / بودنار کلم هثفرط نترهطیسهدازردارب یراقدادن زادرسخ دیرکسع

 نوح یدلوا فوصتوئو توق فع باس هریتسو برح نا دنهنادع

 هلو مازپنا بادرکب اقرغ مالسا اس هدم الا هکر عم لوایدزییاهلع تدارا !
 یاول هقش بو اوا مای لوصح متن ماتهاو شوک تامدقم یدیا قلعتم
 هدناج نمش د تس د ناخ مردلدو باتو چپ ر, ندعلاخت دان هم دص فاع تک س

 رکا هاغاغو عر اهنسا ها یذف یدلوا بارطضاو تریحر دششفوقو م
 | هلن !یساغا یر عکو اشا یلع لاء ارزو ن اطا ریما نالوا یرامار کک دالوا

 سنافن نالوا دوحومهد هنازخ تولوا تعحایم باتنانع هندناح هدر :

 | یهاگنم و کس دناطلس یلحو مرا ذگک هنفرظ هنردا لب ادو دعمانلاوما |
 یاننکناناب نادرکم ن یل> ی طصمیدلب | هر ابتخ ا هجوت ههساما نالوا

 هدننایرادج ام دلاو یلح یممو# تمالس تع«یابوج یلچ یسوع بولوا |
 هلن جا لاعف دروع نالوا ل المل ار در هقر هظم » یدلوا تفخ ماقم مدق تان

 دجدسیرابهاکرد ب یقمو ترخت یفارطاو هسور ناطاسدج یس هری ہن |]
 یر دج میش نیئدحا :ودقو یر اند ن دلا سثمورءا!«داتساو یراخح

 لواهدنسارخم «ههانوک بودنابرغت نوک جاقر ندنزانطو نرابانج
 همارکاوز ازغا هم" یه. لاک انروصو* لصاو هنر کس«هزدروخر وی راز نزع
 تولوا یار هنا هتفا تسخر یر انقالن هو یر اشریمآ تریضحرل» دلو الد ات
 یلو طاناهدایزندنا لار و عقمروجت یدلد | ب احعتسا اهرک ن امان یرزج خش
 | ثراویروشکره هدتعجایم نیحبودناتعاذش عاوناتعاشا هدنتکلم

 واس هبیردنکسا شورهدم.هداو فوط وام بصاهلدا میلست هنعدق |

  ۱رهههدادرارف لا نيک نرادانح درا مرداد هدمور م ولر ص ٭ ی داد ۱

 لوانکل یدردنا ماتتها هدمارک اوریقوت یروص هراومه بولوا یرو#
 )ا یسهرغمیاواتنطاس د نمانندنفرط هب امورف یکحروعترودغءاشداد
 هب هق ر عی اج هضراع بل: بارطض ابات بت یالمتسا بودناروقت ندنوط

 ثیزع تار ب رح هنر یخمت یی !دیج لام ف ديرو هداالخ لواو»« شاواالتیم |
 بیمط نا نوح ایرلحارتما تفاطل حالم الصاد راب مردلت تودنا :

 هلا همراد طساذش تمکح لوا هحرک ایدىا شلاق هدرهشقاءلدا بندا
 الع ل داق یراجا نم فارغ | نیل و اریکف الخ رب دقت ام راد د اریصعت هدرید دو |

 یدلن |لاصت |هسدق ماع سا یاهو *لاحراندرادم تشحورادو ب :ولوا
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 | كلام خ اکو دنر دو کرولدو هطال هر ی تو ی :رشناکت واوا لادزاامزآ |

 | نالوا یک اهزیربتو ترع قارع ه:۱:«هنسقیدلرود هناطا نا

 تحانضرؤع تفسوت هرق نا هدرزایامرذ نامرثو ریالح دجا لاطاس

 تودنااخلاهرادم تلودرد هن ساخر بانا نام رک صلة ندنلاروه ظ

 | ههاخ موس هام دقم ها عاشو یا هنس راد دلوارح که اتش مے ر کت دن نمر عن
 هتشکنکر وج ندناش ذگکرس نترهطناضزراک اه هرزوا خیلو ار برک |
 مردل» تزرتْغ یانرد هلدایرخ له توتکمز_خراخ ندن داروط تولوارومش هار ۱

 | خدندنناجو هشولسا یوتکم»یدلبا میس ی هنتفءدامو+جوققاخ
 | قدصامروعت تضغ شنا تولوا لا سرا نها تاع همان ی اوج تود |
 درره لد تردو راع یساوسند هسورع تلاع نغلو ا×روم یهاذاف |

 زاردالت سا هپ هبهمطال»بودبا بذعت هلدانفدهدکاخریزابح یک الاج |
 هارک لواهاگناس ۸۰۳ هنسق یدادازاب یروج تادرا هدرو شک لواو

 ترعرار در ڪا ہللا یو مدق تودنامامزفطع هنترطماشو باح |

 ۱ دادن فال ارادرل»یدوم ددو جو هرکصندق دلو مون ةهناسشا یا هومن
 فاکسو+لالح تروصر هلن رسان مر وشک لوا بواوا .داضقورش ندم
 کوبا لاضتشاملد !ماشرابد برم مارف دیروخت ٭ ی دلوا لاح نا شدرپ

 مالسا مالعانو اما دعای رهطنالرا نقفریاث لاستتشا .ثعابءدهابا |

 ریست هضنق لخاد ریکراوش دراصح لوابونلوا همحوت هن است ناضزرا
 نکل« رب رقت هدنتلاباناک اکنترهط هلمتعا فش دج |ناطاسهرکک ندق دلو ا

 یدئلوا ار دکت هل | قعلوا تن هن هسورب یدنزرفو نزن وا اوا نان مصعد اب

 یولوا رخ توش آی رتا اون تالسانهزیما تنو شخ :تدم رند :ہفرط م ف |

 | جازت مارطالتخ | هدمیرق هرقنا اوم رص کیا قر لوا زبر هلم نکورهق یانراد ||
 | هکیدلدزا 1 قلوا نوهجتریغ نوخ لمس ذدناکتشکی راسن تو دنا |

 | عارتناندنارک,دتسد لوا نوکترسهدریکورادنافوط حیاوهاریثا تلف الف |

 | ےک ی اکسناشع لآ ت نکا« اعط یاسو ناتوراصو نیدنآ ناشاوا
 |. دک دتا موهه مور مولز سم داق من دیر و تولوا ناشزرم ب هوا ارطا هل !ناح ۱

 | ئاو در هه و رح شت آلا هش ا مدیدنارا سلوا هناورب هنعج ع ۱

 فم نیکتنروک هه یف هرط مش لوح ات دعاسات «لاصم ترا

 REN یراکی یی هدندر همرن درز هدهاکتسد یا اد
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 ilu ماقد هراومح ندنته» يروضقو زگ ددتمواشم یر اک

 ٩۷ 4: قیداوا روصعم یکشارو صحن طنط-فرهش نالوانیطالس لمَ

 هدنرات سر داانالو م نوعا لاغشا لا قالا داش نا طاس یلارق سورکتا |

 جاها ههر چ هدنیرق ویکی لیمهناج لئاص عفر بوییوی | لببامیسفت تدفربهروکتو لع هلسهدعا مدقت نکماشفلوا ءرصایح ا

2 
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 فانهت هلملارق سوز کنان کد الاس ندضر وت تسد کیا نماد پودا ما |
 کودبا هداشکح ءلماره اوبا ندنش رط تو والاخ ند هلم امم

 یلاصودهاش بوایروس هابس عجهدنردانیفارا یفاعرن مس هد اب عوف ج

 هرات نس هعلق لوک هل ارکسع لسزوتوا زوبهرزوآ یی دلو ادو طم مم
 یآ ی لالو ناتسا هاو اهو کر ابر مش عم لصاو هورکمربشوب بو دیا

 هلسدزرا رفظدهاش هدهاشم ریشعدو ری” تولوا مار رازراکک زازابو

 نررفلاتمدریا نوعهدلاصنلاهعاخ هلج یدلشاب هوحو تسحوسوس

 کس عو مازهنهارربس ف ماف ا نار مخ هر هک بزاوا لام هت عح ہا س لاح

 هتساشریک ع هاج هد هسورپ و × ساس ر کش م دقت هدننسرلد قم سابق ش تمعت

 دج ی دلا سش دس «یراتترضح هاکرد برقم بولروت شاسا عضو
  یرات طح دامن اب ناطلس ہلد داشزا یتارمیقادماح حش دوخاو ٭ یراذحلا

 هش:مهنوح +یدلوا مزاعهنهار × هللا ی لا لننو ٭ مزاح هنهدان ماح لرت

 | نگ زا غو یدال همت دنکد تی لومئاتشا یرابرهش راک اهم
 قر اصخ نالواراهشترهش هلن او نعرا ص > هز وکه دنا تسوا نلنس هعلق

 توشودهدارططا تادزکرومشمروکت نیک ادس ینفرطزکد هرق بودیااش
 لاس لاسهدنس هعانز امنو * ج رخ, امدح ی هتلود ناکراو تدطلس فیط

 نذنکودتنا حرد یدیدوعد دنهنلاسرا نوتلالس نوا » حارح مو

 قخاوا مالس ماکنا یارجا هدنلح لومةمرب كلوتناتسا منقل هلن دءام

 بولوا مار نبوی مامایمتو اف بمنو عمابو هلن نو
 یدبایراح هدروشکص لوارمطم عرش لالد لد هنروېط هبروغت ا

 لارخ بولوا مالسازادرل/ا مانآناطاس تمههنتا اکخا هم دمو هلاحرت مق

 نک اما ضع نالوا هدنسالنسا دن تڪ ینوزگنا رود ڪک سوه

 شا ی راک مما ها1 رفظرکسعو ٩ هنس ف یداواناریوهدنبزاغدنج- مس |

۳ ۱ ۱ : 
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 یو سی یعنی جوین ضد وا
 مان دزدان مرتو کح نالوا یک اح × فو مطسق٭ یدل !لاغتشا توا دع ش٦
 كلا د ېس« دوو قالفاانم دقم نو دنا لول ی اقش ی ردولو كنا توفرفشپ

 ارا لاع لعن رم ارج ببترت نفلوا نااشکو و دنیا ناصع تار عمغرت هل, رغ

 , فلکت ف ٭ بولوا لصاو ر دنا ی ات هلال مانس یربخ یت دلوا اسرف تل |
 تل افاضمنایصقو عالقه خدو تغ اکو و ساخ کو هن فو اط قت

 نو دنارار وهون سرا دن غسا لغو ادن اب × ٩0 هنس ق * ی دلو ا لخاد هریک

 ل اوتسم نوا ف اطلس مامنادنمو زراهنساحر نار ود فاز راه یک هعلدلوا

 :رارق هوند -ران هلفسا لغو ایماو یسهدازرهاوخ + سال #٭ یداوا لر قن رو |

 ییهام UNRATE * ییهاش لتفاناطلو هو دنکه هلث لوا بز دنا

 لدزاورب دنلبز امچش تو دیار اع. دنر اطق یرابرهشمرخنآ ار اتنرب یف گن

 نیفلوار اتفر کن هند ابر یو یکم اد لر اک« وشع کارت لوا یزادازآ
 تارشماج#رادا کود اتاکنرا یرامارکدادحا واوا مار هنماربا

 .ماقها رظن فک ندهمکامروما ملت مابا جاکر لہ ویو ٭ مادقاهان
 تسد ةياباعر لازما یخ نولوازیگلاعنیمولطم نیناومآنیریاش راندتنا
 لا شد آ ءدنزوسرک دادم ضاق رفت ناسکس نذنا ارد دخت
 هفطل یشح حدن فا طان صاخ سالح مزع نکا شاواررقمیعاواب ذآ

 یرا هرج یرب ره بواوا ص الخ ندزان ن اع یراتفرک هل رقت یس هرو ده

 نزن سم لابلاتبب اشنامزق نيرّةه ضد هرکصندقدنلوا سذهتر ذة ||
 نماز الضاو هنقخسم هصحناشلوا نیت نوع اتا ضقة داك
 هتداتکو ٭روذعم همت ع س دد یرامادقا همارح لام لوا نت هل !ترورمض ءال ا

 هذ همهنشن بتک ی راقداوازب و تنزلق نرخ اتم ند دعا هدن نما ترج اڌ خا

 ندتنطلس یرط هعورشمو هلو صةم تام دقمکوذتس | طس ود ردرواسم

 یدل دقو یزکن هن بش کس نونلوا تصخر یاضغاعضود
 یرشمکسلما یوعت ها یرکم هدکش تع مسرو یکدآ نوا هخاکتدةعو
 | ندنااشماو هسنرفو ليدو ند ناهاوخ دن4 ؟هنسق یدلوا ی رم

 لانا ۳ .!تراو هدزاب هما سا نالا نیک رشه لد دا لرل هت

 تعزغ همناح لوا لاجتسا هحورب یربخ یرلع دلزا لصاو هناح اس ڭىن الس

 كىنالس ەر كص نخ داوا عف دشهرون نم لد اغ تو اا ضتخالالحو ءا تان ار |

۲ ۳ 

 | لوشاتسا م قیدنلوا دیش هممالسا تالاهرتفد هلمتاق اضمرهش و
4 r re 
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 هدیراصحب هسورب هنسنوا لد هروعت هعقو لید ییغواو» سو اهندن اح |

 هربه ةن دنر هماذتم هن یکن> لم انک ضه یاناش 4 م ف «یدارا یار ا سو محم
 هتان لع یز اع مان دج ان دلا ناش رب یضامآ نالا یک اع تاکو ہو ساو ہسو
 یاوعد یدصتمرلت داتا تناطاسهیو رک, ت ولو الها لوط بیکانعرات

 زسا رم ر وشک لوا بودیاراوملارادمزع هدنلاگردن اب نا هرق یک اح
 نت دلا نات کرب یضاف یراترضح نیر در غان ن اطلس 6 هنس قفا × یدلوارح-م |

 کس ناق دل. آیییه جول + هرکص ندقدلوا ن نیکمهدرا نع راتوتدنریک

 همان روع »ر دن "ارته ضع تاعشص هتشاکن د یراق دلو | نعمماک د دښت هنس

 تاق وتو هنرصقوساوس دجا نب لا اهر روب نه هرزوا یلةن هاش رع ینلّوه
 یودخغ بولوآ یر رتهو اع للا طن یضاعرب نداتعا ټا ینامرةنامرف'
 یدیاشاواهداهنمدق هلاسقاوهاعءداسو بلغتلا نور طب هرکصندنااقتآ

 ناجع هر ةن الو | س ادع او نف اه ا نز هع > هد اوس فارظایادشم فصم

 هیاسو # لاح شوخ هدننب اجلظتم«رز تواوا ند :اهزب ناتسآناشنمیاکرت

 هل !یشاتو اغاني دسفم شعب نکا لالا هغ مم دنبال قامه حانشح
 قاتسر دو .»« له :نالتخاو توایغ قفالتمار تقادص نالوامدنرانی

 ضرع لما نم هغ هب هعشمنک اما سو * تعتروصراهطا ندنلاصبا

 دنا حج هندص س: دات یادانلواناهرب یضاو # ید |عفرت ندت دو ع

 هبادعا عجب یابرد ینو دنکب ر وار اتفر مرکبات ارد تفورم- هنارو نم دلئار ۳

 مداصت یدوسوكاذ نیدخ ااو تسد لبر ترونه هاڪ ھر ع یدلبااقلا

 ندا :ادوا شن اح یهاش تاک هی باش ولو تس کش ار فاعګ رمق حاوما

 ےک ورا و نانع فاع هبوص لوا ناخ دیبا مر دلی ړل اخس | ساو س نامعا

 ۳2 نیامد نیەت بو دیا نام رف نم ؟ترتز یاو حالت نالوا فا هرب

 نت رهط نالوا هن ءان یک اح یدلوا تءزغ با کر نازک نغرط ناضزرا
 تای نیک ارارفهنس احروج و اب ډوراد لر ليال د دیو نبحب یالنتسا

 ینا عود الو 8 7 ره بول وا اري ادنک دن رس ادریس روش کک لوا ارس توری

 || ادرع یغاوا فارة ب = اص غوط لر ع ەف رات لوا دلو ادادنددتاو لالقتسا |

 | هتمراور راده د لاح توب زحور ایدور اد لت هلد | یرامزج ره مزءهزاوآ

 یسحو رفت ید راد ممتم هنلاسرا منا ایی رطا بولو! لدم هک ادع ود

 ےس

 هدنرب دزدان مردلیو درو چت لیا بب-وبو * لاسراهنفرط هسور سوی
 سا ۳۳



۳ ۴ 1 

۱ ۱0۳ DDE erte : mana ney 

 الضو رفک بار |نالواق افت اراک هد دقاقشیاوليالع اهلکن او هلام نار مین

 سران هج ف یری زه بوڼاوا لاسر اهایسوا مما فرط ییط نوعا لاین وک

 | هشانالواهدهسورپ نل الج لام لوا نیک الاعور 4 از تاودر د هلد !لاوما

 | تایمهم فلا دمیرهش الاو * لیزچرجا لصق لب! فرص هند اربخ
 | نردیآ هل هنر هدرناهتبهخر غ-لوا بودبالییست فقر نوا ترا ع |

1 
ِ 
۱ 

 | دودسم یاو اهننف ظقبتلاع> الت اصن ایهاوناکدازهش هندراتهوکحو

 ةيشاج لینقت هر رام انغ بودیا طب میم اللا راک اهفد اهدرتاسو

۱ 

 یلچ نالوا هبناش<تاودناکراددجت «میف» یدلباطا تم تلود طاسب
 ةهنسهدنس هنر, ناسکسزویب دپ هدنشراون بتکنمعب هچرک اد ناطاس
 ناشر بکوک ابلاغ امار درو اسم یی دلو ال اعغ اب ۂراظن یاشکهدیدندمدع
 نامرق هر دشع ارومظروت ضعف هدد وش حوا دلاسا تننه لاسوب یدوحو

 یاضتقمرب) بولوایرابرهتربغدلرح یراومهان زاوطارارک كنلغوا
 قااقعورطت هیمضنرانکلع یلدا دمحو یلدا هکنونابهرک ی ریکروشکب صنم
 هننناج هبنوق نالوانامرخ تلا ةدعاع یناعاخ ناتساع مالعا زدنا

 رایت لواس چات میتتس ۔ ےھخہ ین کسو هزارق هناءا شاطیکاح بوادرغوط

 یارسداو هدکنور مفآ هیزوا بول اون و طبط یریهشرپش لوا نیک ۱

 نیارهشقا هرزوا طعم ویو طبر هک ال ءاسهبنامرقدالنتامنعمرت اسو
 لطتسمیسهدوبو قالغا »م قرا دروم فازرا ینا ساطو دنر ال هن امزق

 تکرحهرزو !لامهادنلاسرا هز لام کودتا. دهعر د بولو اق اقش تدار

 نایاب هلالی, بواببویپ ټیزع باکر كبر هبناج لوا نیک
 هلبلابشمیضت یعزج یب دیاد چت مامد مر بخت یا پف یهر نم
 "لفغ ىلع بو دنا مانتغایدس# مانا نام هرش تاب ۷۹۳ هنس جراد داد

 لوا هکر ادنک ماددمص هدرقن !ییاش ادشاتطروعت نالوا یظفاسح یلوطانا

 | شوک یرایرهشتابار لوصو برق بودنااضتق ءاوخ هننک هاس قوس هنا
 محا ره یاعدتبا سو فآو قالناامرکم .ییاشاب هچرک | نجلوایراذک

 | یرورشپودلو | لامآ لوص -روصیالحتیاح تا نم نکل یدل قافشاو
 زا ؛رهب یدنکصهدسز انو ن تیام دقم هحتن دلاتق فص یو دلو ازا اس وقر |

 ھی اد نس 0 ہیک ہک زا ت خان



رج هو واس وک نک اعاعجا هدنساوتلا ۱
 لیاممهاسالسا هن الدرب دنسا

 دنوس تنه هرکتاعهرغل تازغیدلدا لاتقوبرح تاودا لا! بولوا |

ep 

 عت هل اوج لەش بودیاهلاو هریثآت هقعاص ریس نفکناردب ییلح ریکوراد
 مازهناوتسکن یرامادقاو بستن نیکی یک لاله مادهر افکٌهدید خیر
 ناشیرب هفارط ار دتب | ناج صیلخت ندہنانطل سرق ناتسناج د الج بولو | |

 نیم ۶ یل در دا یون ذم تکرح چو رر, ندننامه را هک هرکصندق دلوا
 شون تاش یاممص ةف الس بولوا نیقن هر اعش ترمنر ابر مش هلس هنا ناعا
 هرو زل ا ةنسلل ناضمر یف *یدردتسا

 رعتدم ٭ تنطلستبم # ۱ یق سولح  #٭ شسادالو ۲
 هام e E هنس هس ق

AA 2. ERS V1 : V1 

 ۱ داز دادعا نوعا داعمزور. هل ادح | رح هشا دحف هدههالسا دال

evr 
 | هر د لوک هئامعسو نیتسو حبس هنس ف «ر درا دع ان هن اچ اتو ترا عه دنم ر قو

 | مان شوپ نیتسویومماج هد رهشیکد ردکرائآ خد دعسم نالواهدنیسقم
 | یارس هدنعایرا صح هسورب ه دلو ټر بو دنااښد هيو از یار نوار ز ع
 هرزوا ند دلواروکذ م هدقماةشامار دیریشرت رانا خ هعماج نالواهدنسویق

 داهتتداعسدالوا . ردراشع ادم دنا مر دلت یرادیشر دلو, |
 كس واس ٍ# یلح بوته.  ٭ دریاب مرداد نا طاب ۱

A.0 ۷بوس ۸۵۱ ۰ ۵  YAY 
 ناعم اعاش ابلبل>طع ارزو هرزوا ینو داوا مقر شوخ قهتشاکن ماظءیارزو

 ترادصتمدخ اشا لء یلغوا بودامدعر ونک مزعهدن دو دح نیناغو

 فاح مردلد دمع عدافو لمص - ۱ 2

 دیر مودلد یرازتممرسپ جدی ان یارهتاج یاضت مزعاوال ایوصنحناطل
 سول نمادتمدخءادان روع ا هنو هب زعن | ماو ر زوو سولد هتنطاسرب رم

 هنتفمفدو نویزهدنسهعب دل صد ار کک دنر د یلخ ب وقعهرادب تودنا ۱

 كمردنوک همدع ناتسرهش فارداز فاش لآیطالس نوا ههو هوم

 تونلوا لاسرا هب هسورب ید هز ات یک |لارهتس الا سانح یلع٭ ی دلو انو اه

 ۱ هسردمهدنس هداه و نو عماج یرمشم هب هچول هد هسور ادع ام ندنراهدروس

 شاقو شتدالو شافو شتدالو ۱ سم دالو ` شافو 7

 1 NTE E ر ق

 سال » راد دلو |نیمز ریز نتفد هدنس لبا شم فرش عهاج نالوا هد هحولیف

"9 p€ ز تب 4 mA un or 0 
 سس
۹ ۰ 

 دل رہ بج ۰ /



۳۵ 

 | هناشاب شاطروعت ادا قلواز ازعانیرفلم ایزارح هنری اتوار و ترازو |

 هرزوا ارآناهج یار یاضتقالملخ ان الوم»هرکسع یضاع ×ز دشوار ف ||
 رهشرک یدنا ساوا اعر دص لع االوغلغوا بزلواء ظعارزو امدقم

 مالسلاراد هنا خفا ط توعد تداح اهدلوب ولو امالا E ایف

 لاح هدوسآ × م یف × یدنلوا مارک |ییغواهن دارو دن نیا نکس ۱

 | رک زىنو بات یک اخ هنسول نده هک نانا رف نامر: نالوا ناما للط "

 نکا ماف د ماص> و ماقد 1۹ هرش یک اس فر بوم | یشاحتندزوس
 نارکتالات ءدزان یروشکا لوا هل.ار رو کر دق لس رک نهاشالال |

 نوک کاش وا ناشر ر

 | تم لج هن ررواهابس هرکس :رمسهاک ان دیس نا وان تص رفهدنیک 0

 ا ةد طلع نر اس تور ناریش یوه رل هل ل لتر لز اتو 3

 نسا یر کتا رادقم مار یحخ ال ارازو روز رازهنیه اشالال دلت ا

 یدل ادغریکو اکري اتو یابر د لنت یمادعام بو دیا لاتا هتمالس 0

E۱ دزد لح ه هدرا درع لر کت لوناتساهلضلر ادمایراب اره * ٩۱هنس  

 هارد مق زاد دتا ارز قمر دا خنک نیسم اولا تبغر

 ندماکح نملداید :اشانرطاح نالىسى داتقا ضرع هک :تفآر

 مدق طرف ۰ ی انکو زد تا تسر دان نالوافارتامرف او لو اوهرتساس

 لارا ملنعارزو لاجتسالا حانج لع نوع ابی دات بدان لوا نیک 3

 | یدلنا لت دمت .هب هتردا یبا مور تق یا یی هور نالو |یراع دق ثالما ةدع او | شعب » لوت مون حر ندجربمخد لابناو تطل س جوا درر وخ بوناوآ ||

 | یورطو یداورو یش لدار د نسح هاکو رشم برض هاگریادرزو
 | بو دنارو دهم یرص دن یمایرا هظ فاع و طیضر ×رو د یرفکر ات آ ندنرار اصح

 عالقنالوافام رف نمک درز رب اسو رت ساس ویل وکم ن روع اطر و ناما هنناح |

 ه دیزاوح هسورح لال اھ ۷۹ ۰ هنسق ٭ ی دآوا اطلس قاقهس[تسد سم

 ۱ تاال د هنلاصرارار ضار تیذا همالس اراد یر انک ولم یراکه شام۵ تولوا |

 | یلاع ناسطلسنوع | لع اساس الا مو د هم ندو حور اوتسااترمصق س ال نالوا
 هرژزاراضتنا هنر یراهب رک! لوصو برق بو دیادا هجر شش دلت داژق
 ماجر ةدب سال 34 نیم دو یدحساهنس ق + یدلب را ارد له برضهد هبلق

 تسوخ یا را زرفاک دغ پټو بود مارت ماس غالبا هنیراتلم مه

4 KAR 

 یدو



۳:۸ 
 ag ee و

 1 ابد نتم ضیفو نم ماست بو دیاارتشا هنر ابساو حاع هر ةو حاولدو یر مش

 هر ینلدایرافو هملر ورتس اذه اش اش اطرو ۶ لب امور ناریمریم# ۸۵ هنس

 هصتن ر رقت مکتب دت کو دنماهدکبت السهمصضاسحم اما تو دنادش هرات

 زا تو دونرایصاعرول فسفات » مق# یدلوار ذب

 سا قدم نراتکلم ڭسرعو هنسول ٥ هرکصندهنسرب تو دا تراع

 هس رانا هلرب هبزج مالا بولو ار اهنز پلاطراچ انی رنک اب نیکش اتراسخ

 لب مور هلرب ل ا.د او تداعس یها اروه» نیناعو تس هنس ف »راد لآ نامان اشن

 هسو رب ل یواس هدازېش توانروس لالح و هاح تالار لبر هندناج

 فرق یا ا » ىدا شاوارومام هلم هظفاع ||
 یک لواود میز هبابتشاو ارش ایلام ل اتد ہن زخ بو دنا هل ام ال اة تس ا یاو عد

 بو دیا اضتقار اذک هنفرطیوطان ار ارکتءورکمربخوب » ی دادا مسیضت یت ر ی |

 بابرا تنمج بایراقحاواراد ورک ةماکدهز اتمرکم وور دد هدنسهوواهنک | |

 اس

 بونم دق عضو همدن راد نکما شاواراتفرکب دا دار هش هرامر ات افش
 دیدح لممنیشن آ نیک هدابزراهبعش هجن هب یخ اتسک ننه آیی همغن هکسلد

 رطن حج ؟ شرف دیس ناطات الا ی د سوا بو یی هنعشح م رو

 يابندهاکاشاع هرزوا فامردف نامر فر دقوا ضق همکح کا نوکر ودتنا

 هبغوص #* ۸۷ هنس ق + یدک هل اوج دره نرد رات مر طان هبا تف

 هوم قنات منکل بولوادنمرفطر کشا دنع“ ممه دوسر فة سمر یمیح اون
 نفندواق هفلوم قافنا * یدناشمروشودهرخأټ ءدقع یراصحریحت

 راشخا نمذخ لر دوکد ف وصورارف ندمناح و رو ال دریلد درب رهام هد هردرب

 نیک ام ات باس هاب لزا هلا یعنصو » ماسقهدصالخ |ماقم بو دنا

 1 یدلبادن 7 EET اب ERE کک

 ملستدکع ناب نالوا مالسار یک سعرمم هددلف هل. !ماتهاو شش ثوکرازهو

 ن رب د نش د۸٨ هس ق # یدلد ار اصح است لسو یروکنرو دمرحج توددنا

 تسد هبهسورح كلام بودنا ٹکر هنارورغم هدنتسع ما| لغو! نامرق

 ی

 هراصح ب ودیا انسا ی سارح اس هحور هدنسار هوو نیک از ارد یدعد

 | قاورسخ فطاوعر هظم لبا عاش فاشلا هلملح هل لح نكي اش ارارق

 ۱ تار ٌهععض یررطهنقاشهسادهدنس هل اقمهدندنس تامدخ کودتا

 ترارو



۱ 
8 

 ےس

 لنا ید امج او یس هات نارسو ا یدا دما هانی رک هاشدان ترضخهدءهدننآ
 مارا هنا عضو ەد برق هرقوزوریدو هنهزو ةماز دو هلاوقر ىد وب مالسا لآ

 شان کع طو یک دن !مادقاامدقم لغو ا نسال ف رنک اخ ۷ ۽ نشف رات دقت |
 رانش ةدزان یآ ترد ت کام نالوا هدننسدریز لتسف دب لؤا نوصسازخ

 شکر فطو س کتو دغ نامل نخ! یف ل اذ شدت طا تزاواهاکشد
 | هساسانوذرکهاکرد هل اریارهد تعز یالنتسا سالا :رکضنالف داوا

 دنه هضح نیک !تهذدقءلوة:ززوآ هملاسرا ماخ میس قو یا لاسرهب

 قاشا یک اس لونکشز نساس» نیعشو تسهتسق» ی داواتفطاخنقتق |
 هژاَوَمه بولو اد اتنا د لام زر هنهاکر دهاپس غ اة اش دمع نوه اهداکو نیکت
 هار اطقم اقم دنلد مادخ لب ط رش قوا نوب امه یاضر یفورم فو کشو تکرح

 همای د نیاز ۳3 لب اموزتاانار روش * ۷۷ هنسق# یدتلوا زا ۱

 کواب فالغوا یفابس هززوار دن تاضاریب دن" ییادربها لواتونلرا مقر

 هداسو ةد امنرس لغو انام رک ۷۸ هنسق# یدماوانا دام هش ادقونفو]

 یاب تنس هد الوا ترها تم دن نافعناشلا عن ادناش تزارا اوت
 یلوادددیاب مردلب مرح ناراتسزپ یرخادعبرتخدنوایلواتلود

 یززکیرک او نا شوطواتعسوو هدهاتوکن الوا ی کل ع دیک دشا ||
 اقناهدندب لب بوقعب لغو ایستاد + ز او دخ ناشناس هشقزاهخ سرت ||

 | نم فاصماریقوتلا بج وزن لوا نیک ازات ضرعهتساجز یاس |
 تاثهتساق# یداروم نامرفزادنضا نوع ارور مرو ترت تولو ازار عا
 عسو تاخر تنطلس ناوناناکرا هد هو هلو لوا »هکر الو حب ناتو |

 شۇرا الۋ ىت دفان دارها لب !مورهدنراکد تب ار اتو شکشیب ضرغزاسیو|
 دنر للاب و الد مارح بکر ینکرویو «نیکناهوشعماذناورمسمالغ نشارزژ لب |
 بو دبا رم هری م فرش ررر باب لدا فرظ فلک ن ززو نجس نوک نوک |
 لزازا حازم ناطاس یت دلت هرکض ناف داز انا غز زاتتار |
 تمقزامه ادم الطعا کب سونزوا یدادح تات اص دازنیژات ناک ن فرط

 اسا ح وازاورت دناب هه نه هز تو زازا تسد ەراک شر هک د یرلا تھ |

 سنا کنی هر درب نرو ید متکی

۲ 

 | حارت دمشروخ نجا اعات هشوکءالک هلی !تافتلا ف انن اوتر بو دنا ھا |

7 
 بیت کت تر

 0 دنس یرهش لب اضرااو عوطلاندکب نیسخ یک اح یا دن را دنا |



۳ 

 هد ناارکب دونم نالادوجو دو رکن 3

 قلا سوب یاوت- قده ی اود ٭ یدلد  ایشع لس هناریش هر ا: لولا

 اخ یزلد زهر لارشاو رک دكه ناق رسا تعراااو رفکن دلا توافق

 ةرانکن یذلو نا ند اا شک با نازاضا ءزرل یالنتسا بژلوا |

 ربت یرثکا رائدا رره از مزع نذیر خم بواذنا اتش کش “زا هتعالس

 یتعلواهلبادت فطاوع فون فر هم < هن قیذلوارنکماراد دنزەق ل
 ندنف زط نیهاشال الهلا دس یاضتقا کیل اة كسل اةھ یس هلل ج ځا

 روض یب هملق ار دشاوب ترپش یدل داش دهش ماکن یش بزغاوا میس
 ۳ یداوا حوتف عاونء1: هنر هری تطنف رکو ح یتفم هلدا اهشاژ روتسد تژاوا

 یاب و دنر یر بخواب داو مایل نان صاد اوا اق
 تته بورتو ۾ توعد فار طا ماکحوا نما نوع ایران ات ڈر وس لب یو اسو |
 هتلحاتتدانآ غالب هلن ارلتشک ندنفرط یروکتلوئاتسا +۱ هثشفیدناوا |

 یداونادرکور هرب ا تز طنز کناره هه هصرارتتشکن دنا تر انس مذق نطو 1
 زد لاعا یر ae دب راهامرامعم نالواز ار اطق لخح ادب هلو انا تند

 مقرا دزو اقا دانی خشک ها یلاع مان الوا هدننیلاوس .هحسولیق
 قدر بوتلوا لالحو هاج تانار لر هنناح ىلا مور هر لاغاورف

 ۸ هنس زاد دخن ارد درر هغ شن ؟تخوسیز افکد وعو نفزنو همت
 ل وان رول زا ناسخسا نارق ةد خس یناشکتادیاضفو اوهو تآلنهقوتید

 یرالاع یار نکا ن اوا یراری غضة اوته یا ین مور تاغ یابی ذیلد رجث
 حض وا ئار ناغاواناکسادهصاخ ناماغالاخ هدهنردا ت لوا لوحم

 شوذنآو لزتنابو ینهعک حاغا لرقهنسوت مه ٩٩ هنس فای دنلوا شاشا
 ق رزق لب او ماع نولو ار ھغو رفد ھ اش اکہ واح نلوب هربحو لو هزوسودانانرقو

 ه دنس هرو | ناجح | نیه اش ال ال یذلواهزبو آه رحمت لارنف هریو وزا ضحز اکو تملک

 | ت التت در نزفاکس ال هدار دص ماتو لر م اجو مانتا ماهو الا هرو صدام ق وف
 تسدنیعمس ر لات امس ف ین انی دز اعش رقم ئ خاص بو دامازهنا

 lT هزا ته اوراد هننزاح لد دنخاک ین اظاسناتسلاعمالعا لد !ف اجد ات

 ]| قاتلا رع الا تح بو دنا لاعتساهنااتسا عورفر فا غوطیروکت نکل

 | کو خاو كش رق ۸۷ تس ف ی الو لاو ناک ېم دنکلم لوا لو زاوا

 و REE cma a ندرکز عرب ات دنبولودو
 نیم س =



0 : 
 Cg بوم سم و حجم

 ۱ زاده هضءه لخادیه وتعد یکملد ا یجاح ه دل اف ماع بوئلو |عارتناندنیافت

 هلا ازرع تبذ یراد مضحراکدنوادخ * یدلب!مالسار ادفاشک .لیسونرواو

 زدن اراذک هنناج یی امورورازج رکشل عج بو دنا یریکن اب محریشعش دقت
 لس ارعسمزع یرل.ضاو تات یانهد اسرف الف یاول هد اس لد هرات لوام ق

 لنا هرقد :ابالومول ردناح ییا هسورپ ه دنوي امه تضېنول ن نکا نواف

 زیلضیرزت وة روج یدنلوا ل جت ةن یک نوا لاا

 الال ناریمریم بولوا ما دناذضرع یر اص>یسیکس ابو ات مال وراد
 ۰ ؟ل.سهدهرد ولز اس لدر وکر اک * ی دلوا شید اهم دقم هنر هب ردا نیهاش

 امنهبولوا هدنسادوس لمکحتعنام دسنکوارثا یزوریفیکشا زادنا
 نافط بون مر وتکه زاظن بات هار لاع لع هه ام هرکص ندکد ند ارارف هر اضح
 رازس تشک لدا یلاوما سس افتو یل ابعو لها هک زب ناو فامز عمر
 1 قراند ۱ مدق عضو هیات | ج ناکس م دص تواوارارف هار هدادرمسو

 e BU زاش اب نیه اش ال الو یرادرارو هنا مو ک لس :نمویروا

 تامرف قحاوا هاکتسند تند اهم اکرد لصاو هلرب رام د مانغرا دمانرادرمم

 :مکح ی قغلآ سخن او | نیم سه لاللا تربن دهونع لام هلیساتلا عیسرانال اوم

 یا ا رع« د هانا لوا کز نو ممم قو« یداوا يع یم یسوع زمش

 e رولرا نود ن دن نم يرلزوف هاماو توزفاتدسنا 1 و سابو لاو ها سانح

 هب اعم شب عر ؟نزرپرکس . هامریلدرب نازرا هبدلا هل اناج دقن هدر اکر ورراز 3

 زفطناطلس یدنلاسج هرزوا نیم لوا توناو نیم ہت تع*هرزوا یتلتاص

 ۱ اشا نیه اش ال ال بول ا م لالح اب اد هباسورب هل: الام آلو صحیراترمّهح لاو

 یدلد امار ریه دنکهلدانامادیوت :ییهبلئو مارآدرارق لحر طح هد هتردا

 لالج اهن اسل الاما لو هج یراترمض> لاورهطظ نا طاس نیتسو مهرا هنس

 سور کنار قالغا غرا لښال ی < اغ یر لا یلالضا یر وک هماق بولا ص

 .یفرشرابدندفراپ بره نیک |لالضایداو شاداب یو دنک نیزالا ره هنسولو

 یزرذالاح هدن هنردا بو دیا هن کس موه هلد دصتر ارضا همالسارادم

 تک نیذجلوا عاتایراکدب ر۱ عا >او بر هدار دص يراکد ید یو دنص

 لر اوسپشلوا یدنلوالانرا یکیلبا یی اس نوا جالالیصحتهنیاتشیکو

 ۱ | ینکو بارخ و تم یک بوراوهر اکر fi 00 بشرب یر ا و

 ]ب بو لسون هاو ټازچمو لکرت نسل شن نو با ربی

4 4 
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 اط ۍک مان ماج هتسسک مار دب شخر هاب وک راب یراق دلو ار اوسی زاهد ونو ۱
 نالوا تمه باکر نارکو تجزع نانع مرکه ب ماس بت ارم لر هرس هلک عا

 لاخ نیلا هدا پرو < لاله لا ءداتفا یرا سگ امضم هنتکدراوسهش لوا |

 یراوتم هد مرح دصمهیرلکدتنا [نهدنسلاوح یرلبلاع ارم تواوا |
 یدحاهتس یالواباشو مش هاکدرابز یراون الا حمالرا مو بارت باخ |

 باد ر ڪڪ باف رع اعا ل ناروانش مغو هرزواناق وط جاومانتسو 1

 ءارشانیدفرا ا لسزوتوا لدا یکه راب شعلا هدماناکودت اعام فا ثور

 زاحر رع طالت بج وهب وا اصز ارقتسار ارگنلهب هنمالسادالب لح اسنکر رف

 تشچ *دارم* حوتفرب حورراچات تایسرهظ تا ازغ یدلوارآسکتاو تا رح

 بوه ٭رلو دم امام هدهغقادمماقهترورض ےک تودنادارتسانددامف

 هدابز نذکس ش نوا ندقفر تاالض قیرف لراهلدا قضوتلا یودادماهطرش
 نوخارارذ هرافکرابدیمادعام بواوام دعز 2 قدرغهدم درب هثیبخ سوفت

 تالم دارهش لاقتنامابدرات دن اتعر اسمنادداب یارغاو تەح ارمناکس هئ

 اکنھض رم ماناوهتسخ یآینایراترمضح ناخناخروا هل مالا لاصخ

 یلاع مانرتسانم لقن ہم ہدنر اوج یرا نع یز زاوکر زب و دم ب رولواهتنب هوس هلاصرا |
 هزگتدم * تاطاستدم ٭ سولح + شندالو × م فرد ارآرقهدهمق

 هیس هس ۳۳ هس 1

 ۸۱ می یه رنک ا افت لات
 هدهسورح ا تاقدم نانو مت هر یرارید ات هتتع اصر شی یر اید بد

 هرژواییدلوا مقر علاه لة موس نه ادعامندن راکدتاعا اتش اریخ عا ةر هن

 هر دد ین هسدنک مانرتس انم بو دیاانب تمعترپ ترا عو هنا اتو عماجهدهسورم

 دازن ی اعدالوا هردرل ع |

 اشاب ناعاس 1 نا دارهناطلس
 شاافو «شندالو شنافو شتدالو

۷۹ ۷۹۱ ۷۱۳ ۷ 

 عورفف ت اح س“ عوام نس نو دنواوا کدی دنژرفر مان 2 اه ناطاس

 یزاغراکدنوادخ د مع مدا ی لیصقد ردشاواا

 یاعدنزرف یتعلوا ی اخ ند.ناخرواتافصا!یکسمتاذ ناغع ت طا سر رم

 هاج حاطم هداال- لوا ولوار اوکرزیز دب نیش اجر اکدئوادخ یزامع یرارامن
 یدحاهتسق یدلوا دیدن دا مردلد ناطاسیر د کوک ندلالحو
 نشد لات تنم لا لوس تو



 ایی تا

 ٠ فديت نيم نوعا ق ور |

. ۳ 

 || مانرتهاثم بودیا داما طاعمل | طوسمتراسعو ار هان

 ۲ موجب یوم یاشار طب زا زا رم هک

 ۱ 9 ندنراوطا یینشناج بو دناتبغر ران فک ن دنساتش اهر هقرپ هد |
 | 4: یریدملدریب دب کسلدایجاح نالوا همن الغ تاودرثمورزونعاوا ی دانم |

 | جهرم ریش رس رو کس نالوا تشم یالنو خط هم
 ۱ یدلوارنو نا کس E یباتو هه اش ان نا مد اش تولوا 0
 ی٣ امرکو جانم نالوا ها هار نلشبهدر الا یبلج غنوا ۳۷ هی فا

 یا اجبییروخ بوایت وب نا و
ِ 

 ) مانی لاص یک ار الف ناسک اکو ۱

 0 بودیاراذکهننریب ور هدرات بشر ندنبناج تانج رکو ک لبانتک وزان
 ۱۳9 دقن ترب هدنکر ادیزابک ن روا درو کرا اکو رم یرو راس

 نین شا تزی2 لاس ی دیروتوا هثامغسو نینس هنس نق یدل اید دن ن نح

 [نالوا ماوعاودوهش ناس ارن هننچوا ییریکد لد هما | یزوزیپ م اغوب

 أرافسارودصحبشوق هب ار اخ اۃاور راکت یادم ناک ی راند دراک آو عیاقو نا |
“ 
 [| یرا صد ڑک وغ یدلوا ن نکس«یلبع هییداو لوا رپچار تاالدی نکا

 اا رادر_ هدرا هلن اةدورات رک رر گرو 5: نواوازوصتتر گاز وخ |

 : ۱ كلام نرم انغ لام رتا هت کس و# لشادهانسهالسانف رمد هر زو نا وا |

 || الاعق اههرفط تارغ اما دک کف لوا هکر ړو ی » ی داؤ الو اک ت اض |
 ۱ تاسح ماتراهلصوحریذن سا ھگو با لا تت لخ اد لاوما نوبل ام

 | ح ونک وان بولوا ام کمیرلومهالکرب .هدماسدا مد نومو اح راح ندقاوا

 مدیون بولو دهان هنتلاباتب الو لوا هجا مغ ئدلوا تمالس ت “یانو

 | هند انسریلدریما لراروت نم رامقرو هان ته لذیکودشاءدننانتکل# |

 نف هل اصناو هرغاذمیارا ی اجر د شالوا بن هغو ابا دن ا هتفان ترهش

 هدا زهش یدل بام الس ارادیر ابد لوا هنا عبد ختى راکد دم ب واۋارو ھم ۱

 / ی دا بو داراب مزبع نوکرب دو الو یرلکدتاززت ابی ارطراب تلاع

egeی  



۱ rit 

 یزاغناشروا دنع بت اتم له

 متر مس یهو اا ھم نا هاکتهزن مزافو اذ نادک اضتنیح نماد یزاغ ناال
 تلات لر ام ۵ تولوا اتمؤ تتر, دل ایر اغ ناروا دېم دودو زار ول

 ناخ دار نالوا هنا تاره هما یپءتشم تقاراکد نوا د ئزاغة دلانا

  ۳هکر اضح مان نودک ام دلو ادوش جوازاسس هلن یدو ج و ارت فدک

 | قلم هی همهالسا كلام لد اناما ناتس ارد اول ۳ د بھ زاالا

  1یدازایتوررب دلو ماکت ااا هاش ناهس هدا ش یادش اد زرف زاۋا
 بقا هلام هرفظ تازغد ی هعلق کره تن راک ان 19 غو نان هدف

 نیا تادوخ سانا« نآلوا ج اربد ناک ل لو ۶۵ قىدلۇا

 هوش نظار  a5:یراردار نالوا ترازو ناوم ایارآ ۱۳۳ ناوک ھت

 رتذب تزل ترا مات مانند متهارد هو هرز یدندباوضاش ا: نبل

 دالواو هداسوراوم تئرتو هماخو هما نامەت غن ره ۲ 4 یدلوا

 | حطو نحو قلوا ةت 4 کم هد ةرف لوا تو دنا سود نذر انكشف

 ارا :دنراعش ت اصایراکفا جاتنادرو نفیاشان دهن اعع نیناوف اکا

 ھن نورا رڭ زود ل داد نزار 38ز یلاخزوا تەھ تا = نع

 عشنالوا هدنآنعاال و یدخا هنسیق ٭ یداو اف اتاط سرقت تدم

 لوا نين هززوا قاوا هر دم یاس هدر بول عهاجودع اسم ععاوص وصف ۱

 تشان اتارا دروس نیدزت همنرلتاثخ اهرصق دوادژ دارا |

 6 7 3 taدازهش تودناثعز رع ختان ول ةر روض لو تن :

 لشهنناج لوآ ندید زیطاناغر نی نشارك اغ یدادول 45ا ڈار

 اتمنا هرورضلا تواوا یزینطا نوا شم هلزوک یو دنار زد یفتمط |

 هتس ق ی دا لالا نتج مضر هدهاکردهاشیب متن ژاو لاتا *]
 و شیب یا ئاوات غا آیه: ماه ید یر وک رد هو لوک ۱

 هدرت اره رغول مال تازغراد دلوا ناما اس . اسلطلاحه" بشود ۱

  RATESعضو تاقی ورب هنری رفت کما انهم ن4 نواب

 ئراغم خو از ایش ۳ هسقیدلوا عاطفاو ر اات ندهخوتفم عالعو

 هرکص نتت یآرب بو دنآتعرع جاج لر هنفرطلع لک ی زا[ نارو

 مح مع هناتسا. لا یشالاتهاو و ءذاشکد سازد قیفوملا نوختا

 [هذهسورن هلبا هجنوانضااخهاک [لدءانشد اب ا یو هناشن

 حج ل
 حا جرب 1

 ا
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 ادایواوا ودنا هناما های روک سژروار ور تولوا فا
 | نامرف بجو هرب بوناوا عازتنا هلا ءدعاسمه هنساجر شعب ندنروکت

 رول ا رود ندمتسه هریادهدنسهلیاّم یراصح هتک عاطغاهح

 شلوار م رک جا یخ دهسوربراصح # یدلواروصنمرکسع طوم فم

 تنو تلصم بولوا ین اعهرفظ دهاشرهدهاشم قناوع ضمروهظنکآ

 عاطو هجول نوح !حولوو ح ورخ باب دسهزاه> قضمناراتفرکساضت

 * هامع,سور ع حس هنسف«یدنلو || فکاهلساش هلق نیتهررب هثزاتناج |

 دلمعل الد یزاع نامع لاضم هد وک ندنراهاوخ یکمن هاکتسد قطب اکرد

 هکر هکملبولوا لاح شوخ هاد امالا لر قزعو ل الن ئداو نادرکور

 ن یدنيد هدن يمارس فراکسروکتو هونکوراص>قآو

 نالوادص ەرە ماد نتیمسع همس دودح ق»یالوارب ذب هجا یریدن

 لاحس ر*یدان یر اکددم#یدنلوادمق لوصح + ات تایر! یساناعر رات الو ||

 فر ودمو یزاقا لب هاوش هنیکهاسلاسر نیفلوای ءزاغ ناجع لمهتسدعخ

 ak هردو سح» رقاب واواند هسورح نام تاقملم لداهجوقو یردناعو |

 یرد.تامرذیزاع ناخروا یدلوا عام امح نامرق مد ات عالق هح یاشهاو

 نواروا بو دایزارفرس تار ل: رت نوعا یزاش«ُهعشاهعاشاهرزوا
 یشابراک:هرکصندکد رو ماظن هدمانا ناطلسف رصت تالس هند الو

 هش ناربشهردو هتمروکن یدلوارو هنمرکتاروصح ار رکم هسورب ندنازط
 زونوادل.طسو لانح*هس یوکرااننیغم الو اف اوتو بان ەنە باقم هلی اناهازاز

 ملست هناخناخروادیومدیو * راندورادلرت بول ناما هنناجهنوتلالب

 رت ىزا ناعگ هنسو مه هنامعسو نب رشعو تس هنس ف« یدلد ارا تخ

 یالواراون ارام هناضتولخ نر زکه شوکه دنرا مج هسور بو دیا یزاح الم |
 ۱ *[ رگ تده ۷ تنطل تدم ٭* .سولج شئدالوا

 هئ ف هه . سا هدف |

 عارنخاعماوصو عماوج هعنهدعاشو عالف نالوای رل ارکس هرز رم

 لس اضتفاو هروهشم یابژر ردراشع | عازخا ریخراتآ نوک انوک تردنا |[

 رخا ر عسر خد ماتنوناخ الا لات مضح یلابهرایاوتم تاض هوش رهظم |

 رفع ازاین دد العو ناخرو !ناطاسبو دیا ی افرهن اول سنان رل

 هدراذی# | دور وه دوې هةول |ءام دور ند نجر بسم |

۷ ^ 



 یح ه یزاعنانعء تب واواو حاق نمزخکو دت !ماهاءداتجم شدت ماش

 لاسرهنیفلوانیقناآ لع هجردر) :ةظاو لا هی :وکنالوالاسا سااخ |

 لب رزدنصنالو رد تعداد مروگت هدنلالغ لاقتناهقالس

 رەن فرف دنسانل شوت ز چه نانز هروب دردقوت یرللاح هلاخرتو رج تعاتع

 ريع دنک دنبیراصح هد اهمردو همر دخ بودنا هفاتضارتهنادنم ناد ی ||

 لال مهششر مامز حلوا یزاغناشع عیسلصاو عنغد نم راد دتا |
 روسیأن یاو ول و هدازءهزبس مان یراکدرقاخ نالوا عاج اادعومهدن:رق ۱

 یدلد ازوکر اصخزا دزد یروکت تو دنا لد دد هنارکهحوت لثه یی هم غد یزو رس |[
 ەل رتو دناهاشقوس هتقر طراصح ران ماکت #ةتاچسو نیعستو مساق ا |

 یروکت لر ءرکصندکد تا نعلا تل هنیکنریز نبذ هماقو هملت رد اهنا سر
 لخاد یزاغناخروا هنلاصورلع لدا نیش د د نا ناو ا ندرت نوعا |[

 زورذانم غا ندهاسنتعصع ةردخلواءاش ناعلدوداناساسبولوا

oy 

 یر وکر قوام" نالوا هدندرق هسورب هزدراشلوادوپش ساز ادنا تریو دو خوا ||
 هنین أج لوک هنیاندلوازا ارد هش و کریک مار اروند مالدنا تانارردیریخا تا

 * یدناوآ طدر هرکس ؛هقریحاوت لرواد طض اا مغ ندا نو نلواراغلا |[

 تیاوا طلدمر اتات راعشر رومزکعل كلاما نالوا ەد ناق یولس تدر مق ||

 ار لاو اندر وز دنا را د بلوا نر دلاءدلع نان[
 لب یناتسدریزو هرگ ناسیزکی زا تاعریاضتتمرب نفلوا نوکر کد ذ |

 تب مرو تا رم نیت عب سیان نا تنوعا ضیا ندارد اد ق |
 لب راماس مساهدراصح هجرق عماجزع ماماهبقف نوسرو ۳ بوآوایزاو
 عست هنس ف ×« ىدا | تارق هغا ن هلافا_.هزرطلا عيدي ةبطخ مانتا یا

 ماع هدریاشم سوراشاعع یتا ما هدنگرات یرالالنمهئ سو نیمستو

 ی دانارهشک «ر دروم سه مد راو ارو کس تضعذ» م دقه هنس نوان ندرون ل

 صصرت ییاکحاو د دش : ناش هلک را تاانارتمفاو سما ندیداعا

 ءایعاو داماد الوا یاو عالق نالوا یرلرکسرفلتربش رسه نونلوا

 نوازا یز وک هثامع.سو یدحاهنس ق یدلد قت هداپهن تعا

 شالوا قدشت لد اهرضاح یناکسیهنزا بواوا مارهریذههث شو غال: اامغي

 هور یدلدااضتفا مات هلام ابزخ [تع-هعفدو خاک ساو تنام نکنا

 فصزاسبدرت هد رة یرا صح نوقول ایززوکت هکنو لت کو سوتزواو
 | حس :

 ییاصم



 سس سس سی سس بس هی سیو سس سس سس سم

 | هليا یممصت دوع 4 راک ده ن نکس« نیە وارا تخ اس مد ر یابز نا عن طوتح ۱

 سوم سس

 هند

 بیان مان فرا نونءییهوکسروشنهکوا نیاورهشیسا ادعای ندنکودت |

 هایشناحلس هلا تارف رخ یاوما یز و یل کردیا نکند ریه هریج> ةا

 ۱ یداواءا اخ مو هدنکو |یس هعلزبمس یدو جور هو ودابت ناب قك

 مود ص هةر ةر بوری یشالن هب یش اودو تاق وتم یروهط هعجاف .هعداو و

 ]| هدوع هثذرط موسر تب موررارک هل. ایر دار تلا لغو ایک امو ڈیم

 | یراوضر هنتمدب بدل ۱ءالع:ناساماسمورزوشک ی امنرف نامرف یو مزاج
 کس هدبا فا ڈرزپ یارهص ةراوآ اناملسداس سه دزاادورکپ نادمهراتاترکسء
 | قروهلنهضتیکع یردادهاو تااعاتامدشبولرا فداصم .هماکنه
 بودا قات رد امان مار کا نیرامآوترفات م دق« مور ناتا نیک جات و

 سان هرقنان رک نوح ایر مارآ مان برضو هزازعا عاونارعظم

 ةدوسرف یراکرابد نالوا دنر اوج هنس جار یزامت لرخاطرا «یدلبازارفا
 ناب اچ ش>ر هد هئا یهو نا ماع رکصناکدت ۳ ر هظناز ادم من

 ۸ تووحب مامز تولوا هدانېنور هک ص هدماقم مند نیک یا

 ریثکدلاو حلوا لدمهنقاشغسا تمدیزامناشع هدننادمه هن اکسنارسپ

 قدر هت یا هک عج یس هثیدنا هشيمه هرزوآ یم هبض نص هدر ط یدءاحا

 هرادارک هقعاص لار عما مت هراومه نزلوا نزم نراتیبصعهباصعو
 ال ۱م اش آن وخ زی شم فرم یی هما مان هطوت هد نیر لوک. ادیدیاراستوخ

 نرو ترا هچ هحرت لوک !بودبآ نا اینا ت دن :اک سو ناریو

 لخ اد یراتمد هج هر توران بکا ت دزه شکن درکرش لا یاب هد, مم اموط
 نیرټندنفرطز سار: نبدا تک ا ن لا ءالع نا طاس نمک < ارادتقا هد.

 سس

 رهظد هنناس>حا a ماد دن ورکو ریش “ورس لع رر رع بزراوا زب تو لر اوت

 ٍا هدنعراوت بکن هاو نزاو نم فم یاران سم هرم فاع

 ۱ برد اوارب زگرب رح هارب هر زوا نا واند نمر اهو ن ٤مآ وعجس اعلا جرت اموت
 ےن ہے دا رها اش بودی | ماست هدفا دص ماتم هجر تا یر و لب

 درک 5 شک هدرب گروزمط ۶ ی یدتوادع ی نکنلیدرتسوک مدقتاب ده دیرثامرف

 ۱ میشنیرکسم یرب عید مانرنوات لوک ایسنر OT |یروص

 ۱ توعد em اورم رغ رو یهر دلو از اتتا بو ارت نوا لا لاصو ناش سش

 سس
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 ۱ تاهریس طنز نانوب مورو ناطق و طار ء امندراراب رهم ةنالواراکن عد دادبلبک ۱

 نیکشم ها زاتزیتتنک هدندیداوناس رو مسالدربره رددوجوم |

 هدنناس فاوآورمصع مدافوو فاشنو مان یابرا لاو دره هد الو طم حان ةض

 بواسم قفاوت بدرغاد بد ندنواسا نالوانیشروم نیعتهماخ هت
 نار زج د لقهدن امرا تارشا اهفص هنئاهناس هفمط تنطاس ن ھع نشاوا

 داستخا دعا ار هر زواتاو ر شود یتیدلوا ناسا یاتکد نبش سدازا یروطا |

 تدیلاوحا لاج اا راس بولوارر ت ر حز ار شن دری دیع

 هتک نج«ندم وهفا| فلات تاباورر روصنال واهدنسر رظن هدعارب ردت هدر رخ

 موس یه ٭ یدلوا ےک هر ناشیرب لد مدة واس ءىداز ناشازا هلن حالم ترثا

 مرد لدار رسو مسقاو یهاش ناول نشا دتسه تدم هک یرب ره ی

 هالکو .تشالرتهاوخانو هاوخ لدروهمانیرورمض ص !نکد اراشلوا یهابسهو

 یا یان لن رثکا هل مار ءاوروپشرو رم بو دیا اسس كل اشزبز یانکنت مزعو
 هدنن افلومتاعفص را یون وات ندا مزا الام مالا یک دوجو یو

 ..یداوا لانمنهاتشد درک ط یرللاح آ

 دععبقاشلیصفت مينالخارع لوطو ممفالساحور هللا خور فاع ل 7

 میطتع نام دورود برد ین جون نی,تفادیداصم تشهبدادج ار الا قلتم ىزا |

 هدگراوت بتکتارتعف یزوهطزریتطا حا ص باتفاقارشاءادت:الناشلا |[

 هرزوا یرانحم یرتشااب الو میراب دد الا ترا هطالخ او هشم را دندن المس ۰

 هم کنج روشورشلداوغندیاروهاغ هدروب نهروپشک دال هنایسو ۱

 ۳ ادار هلن .ازاسەولج یدادم

 نبط ال هاجا فا اهجناع-اهلهالام هتسخ لاوحاناس زد حرار لصف

 ::یزاءناعع

 1. لب نام یزات هراز ذی ریش اط انان نا نج الاو پف هیعسهءاما

 ناخ ی اه یراالعاذحن .بولوا ندربنا۱۰ارو امنمزناروت هرزوا جد دلو ارو طسم

 ندناعهاشو یصدودحو لاقتنا هنسمز ناری اهلا هق ر ذر ن دکر لدامو

 مظع لالتخا ندماروهط هدملکالوابودبارارقلحر طحهدرهش مانناخام
5e 

 ع رشعوٽس ماع هرکصندقدل وارارق و لحر طحر ابدلوا بد رب هس شک روډ

 سندرک ندگکاژاهاش نایلسندناخ ی اعداحاد الواد .سالا ریکنا

 eae a ج یوم هی + چ رہ س

 ةد دم بو دنا رارو 9 تاز کر مقا خراب یاب الا 1 یروط

 هم
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 ۳ داف ان دسم ضل KE الع کت غانو دبا فالو مزاکم لذت

 رربزوو یزحره غزا حس مدت تو هت داود اع لتفودادسو ل ظل ا یل اختو
 تراب ځد یلغوارب ماه وریت بز دیا مدع منافارفاذ م ییگحر هعزب یزیشم
 هب هب وربش تخلطاسرت رم هل |تاود ناکراة دعاة ن دکن امزق ر باما یدل دا |

 بولوا هامت یسهداز ردارب ویژردار ورورب یرددر)داتامرذ كناو هاکرازف|
 لضنا یلع نر | کودتا تان اک ج اوخ بانج باسر ھم باک قیزقأ

 اساناظلس یاغ اتداحایاعدربشآژ هدد مزا مشننم راسح ترص > تاو صا

 لالهرلد ات ساس خته د هنسیفزکس زونواندتدطاس یک اب ی ء یدک لوا ھلر
 مان ریشدراهلاستغهور- یداو ماکس د هب ورش هد: مانع یآ ی لاو یدانا

 باذن مانرابرهش ندایماهرکصندنآ یرکع تواواردنربرن-سااجیغوا/أ
 هنس یکد ا یدادارار ۱5 هد 2اا اتسم یدنکورا کم ندر 7 رانی وصعملژا |[

 ردا مط نذ 9# ماش هرس هم کر امام ودهیدلوا دماغ

 هنر د مان ناروا: روز ردفا رب رسما زا هثس هد رهاظرداو هرو ھهج

 تاود سومانهظفاح یعش اکو تکرح هل اد يه هام قعر تولو ارسم

 زعدنسه ماست هتحدیزرا یر هاوو مارخ هم دع نام سد شه دما یدابا

 رنک ه از ندنلاصو ناوخ نہ لوا لاش ا دغ هدلاجو نش تو دنا ماشنحاو
 ناتساح كن همعظمره هراکشاز الاس مس نالوا دات :۸۰.۱«یبادوسقاوا |[

 هاج ید مو یعدردور ات ب باط مستر ناسارخریما یلغو ا تولو ارش

 لاعیارس ع ةداهن مدخ ندهمنامفصا هنرطمرپ ٭ ی دلد ,ازانسنو کت هکالع

 ۴ نايل دو امد شالات هطلس لئرواریو ر داخ رفهدنسران لفطنالو |

 هر دک ارتخ دهم اش بوناوا سا تفاتامح تعاخندنشودهانکب یموصهلوا

 عاولالس یرکد ی داوا هاشدانلاس خب درک مانرابرهشن درج در نالوا مگ

 لا ردنانا_لالتنراکت اعم رکص دق داوا: کر ریرم-تسانص را ا

 یدوحو ةهناد هرزوا بو نگو آف نی اع نرونلا ید تفالخ

 زانو لد زو تردا رة مگروش د کس مانو و مادع قانا

 نامش وجیالءاساتسدر و ھم هنس ید ی رکدزو شب هرزوا ی اور یاو سچ

 هالة د«یدلوا راس هب ارعنارا وس یزاتف رەد هضف نکا ساوا نا دانس لآ

 لآ ن ارقنا ندنن امزثرمو کن إلو ا نط الزان ط لهآ یربهنااود |
 ف اض هردشاوا لس ل تردماع هرزوایم اور ماش هنا هک د هناساس
 ا
 م ۸0
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 هسدنسو دنهو ریسه دن" شرلطا ۔ھ له بودنا دهغو "سات یرهش

 ماتخ مش غوتخ قاسحرتفد هدنمات هنس زکس قرون دنک لمر دشع ارا |
 دا ان تن تاناعر لاح نما د هنسر نر او سااح هدما ةم نمره یغوابوارا |

 هفاستعا زاوج فا سنار ل دعو لددمت یتتربس» ١۱د ٭ ی داوا سراح ندنازک |

 راد دا مدق ضو هتک ام فانورلعو عوط لدرحت هنفر ط نارا الم ن مناعره |
 نا مبرزاو همر کا حاس واکه ادارا لبا ناریادصتهاشهواسی نانا رپ |

 ریست هفر دب هاش واسو ۽ لاحتسا هلا قتسا ړل نامرف نمره نیر ج ماره
 هلد ایی. یمادعا مع نکنا شب لابسزاهریمسری لا سلب ارپ دن هر هغ

 هد !ماع مر دہ رر و عیدلوالوامر ے: ہک لد کره ندنرو دص ل ار ةع ءان عضو |

 .هدن مرا تدالو هل. ارمساوش ميببولکچ نینهآ لیمه, رھ دند تتعدد ||
 ماس ود یدلوار زع هدتنطاسر مرور و. . لغو نالوا زیرک کر یکمارآ 1

 | بنا نکس | یارک اور نت ندناریاکاو رغاصارباعض نو دنا لوک

 ۱ هنوکو ل | ردآم یالخب واز ارا جسءاحراد و و رازآو مس رھ غد هت ر ناسحا

Pager 1 

 و۲ < ۷

 بر دیا نیادممزع لبان. زکر ک ع جاوا نیپوچ ماروبدوهشحسس لصار |
 هد ةنطا سرب ر لبا ارادتفا یوژاب روزوچرام ران یورسحهآ مس ) را دور نا دمم

 هلمترهاصم ازرار ف همو مصر ورب ندریتسو بر هص هرع# یداد ارارخ

 مارو نارا مزع هلدامصمقمام-هدنآ غز کس نوا ندیرغ مانا بو دارا تا

 ټغر هغ دورو دم نهرو رپ « یدلدا ناتو توخ يارد ءراوآ ینبیوح |

 هدورر م نیافدونیازخ بواوا رتینک بن اسرارکت هرز ایرورمس تع تداهس
 یلاعهچردهتار هتفر یناماستکرشو *لخاد هرس طض طح ب ىت کمو

 نالوا یک رم طو ہضم هکر د هرزو ادرار یا ذا × ی دلو الصار هل اچ ل الا
 هنوراق بولوا نوزفاندقلوا لاح اد لنت نار ذی شانك لاو ما فونص
 حو یشء یداوتدادرمسدامانداهرف ی دنا ق ا هک وب نوراو کلب یادم
 راک زور ةنتف مان نریشیتو دراش هاب یراکء دیر تسدد هوک دلت شد بولوا

 كس حاورره وک حاوزا لس حوانالوا مظتن»هدنحاو دزاهخالع تشر لر ورب

 ۲ 3ف

 | راتفرابص بسا ماتیدیش ید ماض نمح دن هات
 یتغتسم ندتدصوت هما باهنایراکزور فاض نا ون بد ا یرا نشا

 سار هته رط لوت سار لس ىلا نالوا ىكى لدو هتسد لرب ورم ×ردشج | 1

 هکر هو یاصناو لدع تزوص تارار دقهتس جوا نواهدن وا لرآ یدیا |

۱ 
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 قغوا ناتو ا نانو من هاش ع هرکص ندننطاسهنس یل آچر ؟بوپ

 زار ءان یر دار بول و اات جلو ەدە یحس واشداد یشالب 1

 ہر رام قرن کک ا دلالخ لوا بولوا نیهانیمو یھت لبا ی هاش دال
 نشرات ن را تفاوت تاورخیماآ

 هننالف نا دنزو دن هلآ ماعم و ځه دل یخ وا ندنکلم نخلواهداتفآ هنلالضا

 خابا یزه اومد ¥ یدلواراترهش وب بساماج » یرداربورانتذرک

  هنهاکرد طا نه تالمو ناح غز ضاق ند س دابق لا هع دخ کو دتا !

 قرقو مارحت شوغآ یکلمذهاش ةلددادما كنابوادبانائنعفطغ
 | تندن اقم هعفدو + یال امارآورارق حا نم ید تنطر مس هنس جوا |[
 داناو درط ندراتعارلت یا لوا بودنا عانتما ندنع امت نود ی لد نم ۱

 ییمخ ولت ندنارف 2م کش ادام اۋ یت اغ و تدان كاا پھ ەت ااو أ

 | و کو اعط ا زاما ر اما راہ 2ک ی کت تکی غو لئ اش هتفرط |
 اىد قاب را فرق اواو رز اغا مو نفر ذرت ىلا اتا ۱

 هدنآ دا ما و ماک ادد اود ایسا ل طا ته تلم دا ام دق مار دش داع

 | ناو وا غوار دل اڈاکیٰغر دیو عید ید دلو ا اھ ملقا یا خزر
 لاله تعسم با قاصتاو ل دع طرف نواوانزوسر هتل مييدولئروا ح |

 رف یعاساو کدمنیدقف ییدنز ٭ یدلوابسهفانضتا هل الداع|[
 یتکشناکشار اور رب و 7 وکر نکلا زاد رم در ترشا ۱ ۱

 ۱ ن عالم لو اور ن نددمَس د معو دیدم دما یدر دا اراز کند دتر د نیم 2 "هر طه 1

 یراعتوذح فلا اوما سان ایرلک, دن اراخداو دخان دعا هلا ی دعت تسد ۱

 جو

 هبانماذب هیداواتوف تراوالموهنس هثرو هاد وتم هتناضصهسادوخ وه |[
 ۱ .هسزخآ و یدردتا روح ریمعتو روغتدس هلنا صع بودنام لا 1

 | بودنا میس ہراراکآ نوعا کرادت تغارز تاوداو مو و أ
 | لب اتعار r رب کک تا ل طه ل دش حات اعرآ رم یارک بارا |
 | یللالطاع ند راع ةملخ بد هردو دعانا کما کیل مجوز # یدل ارو عه | |

 ۱ لا هناك مو برع ورا ناطاس یدلوا ناکا دعای <ولرب تبیزح 1

 | هدهنسیتقرق ندناور 2ون تنطاسماوعا مسو همع ها یلص یراترضح ||
 | .یادمناوا ردراشاوا دوو تها هدنزارطو ¥ دون ههژدنمارخ ا

 مان ه.مور ر هدنروطو ررط هب کما نا هدشرف تا دیدجتو سوت 1

9۳۵ 



FFE 

 هد کک له ماتک ہللا تر ضرر یراربشودب هدونربل» اتق سد نارا ۳1

 اریکفالخ امدقف تولو اقافارابزهتروکم ازهب قامعتسا مکح بو دا دونغ

 هر اهشروهرکشاهدنن امز یدلد !قاغرتسا هلی اهناع یا وهدن:نالوا

 | لاغا برا هغ ار تزوصندلب انة هنج ناقاخ ندا عوسههنارناژابد
 | تودنا لاعتساهمد اف برک لازوال د د نمر دق لس حوا قغ اه در ات نش رو
 هک دله نا دزکف اهاخدوخو تلفو « قرخ یخ هاد هاکر خو ههخ لفغ لع

 ناشکندرکت ولوازم اض یتکوشةزاواودبریکلاع یجنح لولو یک اقر غ |[

 داتعمهدنکل هدازهشهدشنطاس لئاوارد دلو ادات: اوست م اف دارم فارطا

 تسد ینطلش ماتم تؤ دنا تاتو اعد ضا هل ازاکشو دم هرزوام دلا

 ۱ تاودناشو # مال لتخع تامو ترمز ولما نیک خا متاس هنارزو فرمت

 ۱ نایک ق اتو نامون تو ایت هرو نفس تراک نکا شارا ماده فرش
 | تواوازاریب ندنامضانراک کو دهرا هد دادی ندعلفغعبآ وخ لب نا دوم دیوم

 لدلع راردم ثتغو  ضرع+ندتصرف توفدلنالاضتشا هاشایتهالام |[

 هدو قشم هخ اشو دام دقمنیفاوا صعهته کا ادانآ یک لمر ازاک هل. ادادو ۱

 ماوعاو ۷# ناو-وناندهننکول تولوا هدر ظو شدع تشوزوزاناعزناللوا

 زکشزوتوا رورب تدعررابرهش لوا#یدلوا ناناش کلش د مانا سورغ یئطلس |

 زاکش هدهاکدص نزکرب هرکصندقدلوانارنامزف هدناربانامزردق هتس |[
 ندناو هداتف هاجر هاک ان هکد دنا شد انانع یاخراهراتخر اضتتسا هغ درآ
 هدهاحلوا هسدناواوحو تسحواکدن وتوت ت ولو اهداتچش اب هه دع رله د

 دام بدر در یرسرار طصا مکن یدو ارور فات هاش

 ماشم لامر دنوزبد هدم دمو ادو از ناز یازآ
 | ردن نیشناح × نمزه# ییغو اور دب ند تهر اد هده اچ هنت :نکسلوات ول وا
 نودنا زوز و رو هزوزیف» یردارب نتدلوا هنتر رونه ن نکا ساوا
 ۳ ددا تلصو لٹا لد دا دما هلط اه کالم نال وام ان ولجم ناو نامن اح |

 | ضع دابن دن لوا ماوعادعن ی دلوادازندالویریشثهضرع نمر هو «دا رم |
 مادقا کرادتهشن داو م ادعای رلط اش كلم نالوا یل د تشد الطاب تارووضت
 | لتامازېناو تنکش یلدا لوط ةزەخرا وكت لوا لع ونت ماش بودبا |

 ناتسح الارز ھت ہلا ت اھ تازہ ےہ ا لطانمه ەد اسا لاق مو ۰# ناشزم | ۱

 ناطاغ هک اله اج هعفدوب تو دعا ةتسدهع دیدجترارکت نکن انا 1
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۳۳۳ 

 اد هک الاوده درع ناسم یس هدو مهم تسانس توداربس یرو,طو شوو

 بوعاودع تکیه لاوحا س سرد یساتمب تمهرنا جد رواش ۱

 مزع تالاب لب | ترو ص هناورف دیرج تشبههنار کنم شدظو تفخ یاضتعمرب

 دلج سبو × ناج نشد تسدراتنرکءرزرماعم قب رط بود مورروشک
 ضع هشدناورم دریا: نکا ښلوا ناب یک هدرمسفار ام تدم هت هدواک |

۳ 

 ینطلسورع ماوعاد ادع اردشاوادا یم نهر لثان لب اماتتناذشاندنعهخ |

 لردارب a ر کص نذکد مامات ماعها هدتسابر ماکح ایارجاهززوا یرتسک 1

 چ کی مر دنک بودیانیکممهدت طاس دن سمر و اش ن # ر واش ٭ یدال وادشرا |

 ناسحارظن !وچهم فاداعرروب اش نامز ردق هنس شد یدلوایکمهداوزنا ۱

 يدوجو هح بوشود هنشابيدوج نا اس ینو دلو لاتتبسد هرکصنادک دتا |

 هدرمرو اش ی ما ie یردارب نالواروشم هلمثا اونها ښام رک قخاوارود ۱

 ۷ مایا برر کاتر وهم وتو هللا تن اناا

 ملک هسیج راخربهدنماع هنس حوا نوا بولو ارو ممهو داشلددالنو داي هع

 E ×درج درب *یرسرو» لاخةدانتفا هلا یزو دل درت خززور دب

 <: بزار الا مال ی ك اقس یوکت ش ردو یوخ ډب یدلو ا انحرف :

 ره NNE بنذم هلا ,اداسفو لطعاون | هنس ىکا

 هنامرح برع بناب لات بارم آرت دشاوارو بسمو نادابآ

 هدماصحو مام كم دی مارب عما س شید مج المان ماس وا یبیلماالتعا

 ی دوو جت هرم

 م ۸

 ۱ | ندناکتنک هالوم رید دنا ریش ریش همعطكرء لولم ندازازد یضرعت ۹

 | بولوا یمیلاع حط راب معم عرتخع نیادمناونا ٭ یدلرا بیس مقا هل قل |

 | هدناعهصرعو +رازآندلحا رک دنر دة خیرس هلرب هش نفادصناکد |

 عواماانس نو ددزونه ید الواو مارخ هنف رطاس» تالم هدقدلوایکماسع ما

 تلدعمو یرورب تعر هنس نوا بو دیا م ابق هنه ادم «ریشدرا* یردارب نیفلوا ۱

 ندیتسهدنس م« رواش ب یدلوا نوزوراز هدننلارالواو » نوکنرمسأ

 هرزوا یرورسررس بعتو جرف ٭ ور هج ٭ ليات ریسدرابولوا بوس

 ۲ جیوه ایا نر یمن امدادی رق مالکی دم بوم

۳ 

 سس

۱ 

 سس

 یخو بسا نداروهط ندا ښاخ مس اج هرزوا ی داوا روط بم

 نامعن حس بوم ار یداوا دل هر غج دما هل !ي دکل
 نوعا لن ی نروخزضق هکر وک م رب لطوا یی دوایس هیت تمذخب ره وتم
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 نامز ۷ ET TET دلالت ادا شش و ات اتو لالو ۱

 دقت : هلن ارت نشو نا ی لیمک سا نیا دنا

 ضالخ :ندیارطضا بادرکیلاع دز نافوط ی شکن نودا ماتتهاو
 شوخ سوغ نت دوو کو نیشناح یرونانش لغواهر ؟کص ندکدقن1

 نأ یزدی دین تخم تیز همزن واز اش یدلن الفاس لةش امر هززوا

 زانیار زعا یاضاه وابا کرل هنازاو تتر

 ۳ نشحن لالاحتو هنر رم نشت حد نھ وپ عراه# یزد دکار ی ار

 ماع اه مزعەد نما هنشن کز ئالو لا عش رخه دنن ازا اعر لنت زر ص

 انایروذووج و حو ده کواس تو دنامدق ٌضرهتنوکح تن ¥ مارن یدنزرفو

 شابفت فامنالوا هود لطاب ته ذمدحوم م یدلراد نشول ندودنک

 زر وضت رخ ةد شكو مادقا هنومنزوز یاونعداشاح هد رضع ماز بت افتفک |

 دل شب یاد هداتسهعنآ بو دنا مادون دهیم ند ہہ رد نویس
 ید مارب ی ۹ یدلبادنق هنتر شو تدازا لمح هلن ادنکر هل هنوکوو ۱

 علطمهداسف هلدادازردامن دادعتسا داشرا : نکنا شاز امار تامنامزف

 يدلباداهمل انش د هرو مطه سوم هد :ادادو اف یاسا فام تولوا

 یان مھل مضت ىد ورونو تر جم دنازو ام ند هس وای نطا ع غاوعا
 قره ما ءا دتا تولوا ل ئان هتنطلش رب مموتنفآ # ماره # یغزانالوا
 داشرانادّوم و دوم ترک ندب دم ودان شی یدادنلظ

 ۱ ا قل هل

 تازى ئام زف تام زفات کس نوا × یذلن اذادو لدع تمعنرص قرغ
 | .مولعم لار ذغ تاقممارهب بو دیاتوهال تکعاع مرغ هرکص ندقدلوا
 یداز اما شن اوزع دنسد نیشت من مارچ ٭ مارچ ٭ نالواناسلاع
 سلاع هرزوا لادتعا لاک یآ ترد قشادوخ«رژا لوی تو در فو هنسزوقط

 ا دزوناز یمرن *یردارب بودنا لاقنتا ههدع اع هر کضندغ دلوا لابتاوزعر ر

 .مدنتنطاس نامز هنسزوعط ناسندریزو هزگ یداوا لالقتنا یاکعم تفیرر

 هنمره + یغوا نشو خباز ؟ضندقداواناماو مان اساس لاخهد تا

 :ہ وا نوا خد نمره یدلوا قمه دٹغارف تحار تک ینو دکب وادا ماست

 شعرونه »زوئ اش × ج لوا یتش ناو رور غ یانکنت ارت هر کض ندنرو نه
 لارو اش بودیارو هرو شورش با ؟اوتهدنکلم نغءاوارذب ندر ا

 د هکلم نماد مل و ر رف هرکصندئد وا عولنو در نس ۱

 مد دو 4



 یراگیدیدت ام یرصم میز دن کیبل هر يراني دو الها یر ر سوه
 کودیا یانب یژرتلاوذ ردنکسادازن یوررب ذیادربمثرش لوا بولو ااطخ
 ص رعلاول اولطلاب » ردشاوا مقر هنازج اع لق موش ع« ننس هجرت لالخامدقم
 هدکدنک هروزر 2 لر دیارو ډراوراکرب هبات مه م دق هدب دنزآیم رازایطنا

 زوجوا برق: ندزلوا ماع یاس نع زاس فشن یسیع هلن جور ترشح
 نیمصتهدنشا یلاز یتواهدنم لس . یدب نوا ندندنطاسمارعام رقم هبسز وزا

 روتکردنکسایدلرا را مدع هم دیاماغ ارشح هد ران هادهرز وا نر وم

 [ذدض ارطلوم هن .دنماق هنسترد ندکد نبا تیزع تبار كيرحت هنیناچ دنه
 توطس نار اسورو منو نیعت یاولعسفرت ٭ لشا٭ یلغوارغصایاراد
 لس کب انواو مار هنثامرف یس هاب او انوماوخ بودبازوهتم ءب اره

 نیس نماد هر کصندکد تب :۱مایتها هم دقن فرص هد البرپمعتوداسع همفرت
Lifو «ابننندک  ENEاب چ بیل ما ادم اقا ۱ ۷۳۱۲۷۷۹۹۳0۳  

 ۳ نرلبا هکه .ک بدرق هس نوا یهتذه هبلسل-لواهدلس شف ومکنا

 یسدل جو هر ایرهشهدنراردر دقوب یداف»یریغ نددادمتعاضاو داو سری کد
 ندننسن سو اک ن زر رف ×ر درا شاو از اھ د ترد وید نان اکشا یلتتسن هن راد |

 یللازوب یراتتطاس مار اوز کس ید ار فادادعا بولوا خد هة ابر بقا نابن افشا[
 وام « ردشلواتباورةدنرج شقت هدرز ب :ڪ شف ینو دلوا جوا |[

 ههوبناهورکل وا نعوز اعح و ماشو رص مو قار عو + فن ناسقط یخ د فراوط
 نیت لق ؛دادرارقکو دنا هداز ندشتلازومکا یراتنطلس ماوعا بولوارقم
 راغ بجو ی قو قیر ترضچ هخا ؛عب هر د نیخروم نعد

 لورا بوداروهظ هدنح صو حره ماوعا هق.اط كلام فوک باص اة صقو

 |یمکح مهراد ف تمدام مه رادو یاست اناکش |یاضر لیست هراو مه هب اط

 ۳ لامتا ارهمعولطونابن اکشاو فن او الوم ته کو کیو رغ #٭راد ایا

 ارادنالوار دنکسا هتشکن دنمهب نی ناما لنت, دکدرنا یاکنه ناتاساس ١

 ریش درا« یسەداز رخ دلا نال واشراف کا ا هل ہن ام رف ناو درو یمهدازر دار

 بر دیاررد ندد اک کوام فاو طلب ازیشعش برضوروهظ ناسا

 ةن هما هو هغ اط لوایلتفناودرا نالو الوامهلکرخو لا سند ولو كل

 رخ آ لمح بو در دن دن ادناکشا لدن لاش در نخر وغ نیس .یدلدالابقتسا

 هاحیارآرب ہری درا لاح رج هزدرلشءد ی دنارخطص)کا اندم او كم ۱
 ےس

nis 



۳۳: 
 ا: ہن ین یس ہک جم +

 تدم لاسرهج « ردلک درسیم یاواروصتم یفاوف امن هليا مه لج هصفاما
 یار م الار نحر یابند یارم نګ هدانا دو همم دولومو مانت لح
 هت يلو جر لزنم ملر دا تماوفط لج ام یط بوادر ور ارق هرز وا ینا و اړاد یان
 تور لهر مه ده بروا !ورنامرف هنسزونواا مه ېر دامهشلوا لصار
 نالوا هتفا ترش لءناو نع ناتو « یدلءاسولچ هلیا سو ءانوزع هرزوا یر دي

 بءدانسا نکا شنع_لاصو نات م رج یفرتخ دیناطلس یی م ور راند

 زوریس هد لبا مور تډ الو هدنم ام لج ت دم بو دنا لاسر اهر دم الما هلب ار وغ

 | نالوا نایا نیم رخ هم ر لا ویو نار وو بار الاس هدنیرقریم ڈر مان

 تس یا

۰ 

 هاب یدلب ادوروهروهش ساجر دنکساندردام مجرذعشع هد هاب مان اینو دقم

 بمب رع ناناواح ارخاندک اجر راز هانم ا درد همدرزابا اعهر وکذ دم

 یاراذردنکسارپ یلاعت هبادنع لعاا *ردءلو" ه دما هع ونصمراح اب و

 نانا ت یم خب تد یخی ہا تک یا یاو هک ہہ رکا
 الکی ع ر دیاد اور یراکد تارا مخا ناب بانکی یارآ «رابخ | فای

 هم هرکص ندنصت دادعتسا هدا شرا سدا ملعت ردنکسایربدقتلا

 اات نوا بو دا ها نوذف لیمکندیک یدل اطسراهدهندت کا

 ر دق هدستردنوا اراد # یداوانابویر نیک ناطاس هنر یدس اف دج نکا

 قعلوا ل رخ نارکل طر تسمرسراک تیقاع بولواراد ابان تلود ماجر ادهوشن

 هدا تفنکو فا وجرورغ ماوعادع: بولو اردد الم تراورفصایاراد یلغوا

 ترادع شنآهدنرانم هلیاردنکسایر دار هرزوال وقن مجرا هلیافاهاک

 هر هنرن »راد تن !تکرح ندنراتنطلسرت مصرقم ځد یسکدابولو |نک هنایز

رهخ اراد تام EO ا انیدناوارازراکش د ]لاعشاهدندر لص وه پیر
 

 هر دنکسا مصاضتو عزانم بخ دروشک لو بولوا اچ هللا ییادخردخ

 نالوایم۰ درک بدصن بوشوا یر اتخرارفو مارا هدرا د لوا نکی داو معده

 یلاشحا لىشودەنماخ یادوسلالق:ایاوعد هلب ام اوعارو مع ماکح

 ی ارا سیا ناھا وع الع ادس هل سادس هسا هه طاراتدب

 دنهزفس هرکصندماا یاهمرو مدزوتکولمدالوارفن یرکبیمم

 سس کم یو دنهنقامرتک | 3 یدلد !عیدون ین اوط وام هلم هزع ۱

 ۱ کش دن" ةدوسزف فرعروشکو ب درعراد لد هطهگرصو یزر یاروریب دن

 | ییا جزا نواوزیفنحآ تک ترد شرک هو بودبان رقترصن
 E = سس لپ

 الک ۰
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۳۰۹ 

 ۱ راه قدنییادودنز رف بساتشکه«یدلب ۱ نيە .ر ندندالوا نیزها 1

 نار یش الا دة هما رک ورغحو رفاوتعاخو نیو نسا س عاوا |

 دا رلسسسزافتو قاقش نالوا ادلب ةد دراین هلا سر ءركصندكدتاإا ۰

 ۱ مر رع كنزا ازکت یرابدنفا نوح ان ارام هو ریشه ناک ر داو ۱ ۰

 هنیکح مسز ەز رکاب داف نشم نحر هک سه خیاقرب « ی داب الت هما

 !ناکسو در و» مادقا هک هنافاصنآیب ال فل رفات لد رخ آ قنزطاا

 .هدیرضال ناتا بشجیک ازت دزنوزارف رپ دارد زود روک
 | لاو جرد لصاو ۱۳ بالا نیعتناصا»بز دبا ماشا |

 یاسند تنطاس نحل وا سانت ڪڪ مهم لصاونن شدوهماس وب یداوآ |

 | شو :اماعهنسزوب یینافلسماوعا توازارانیتعالاطفاس « دنشهدندرا دی یا ۱ ۱

 ۱ هنن زیآر نمهب ربددرا لغوارا دمها یمهرسن طاعت همم تنه دخ هک ی با ۱
 انو یی رقم یه انا هات یکسر و دنکو شرم ۱

 # اب هدم انه لوا در تو دارة هن امری -هنماقتنا یزدم نم مب ید ۱

 اماةتنا ن نفخ ۷ لاله لا: اود لادم: داتقا هلا :ایرکم دا م دن دانش

 ارس ونش لواو "*لالها ئدراقا ضعا دو یز عارف رغوا]

 راس ددفزاتتفرک ی لاس نه کک لازیر در بودن الا لبا تراغ 2 ها ۲

 هحو نم یر لوا هلا لما ان دل ماعمو + قالطا یلاز رفظللارکش نکا شبا ِ

has ۱ ِءارقفو نامعا ندرم اصن تنی د ین ن دله درر  

 | ربات بیر لاسر یس لار !ندتموکع دنمزاكتشا ةر مقرازاب | ۱ ۱

 نالوادو جو مه دن ب واوا لو خش لب | لزع تنمطدب لوا« لو بقر طة طول
 ايترن هتدقلاتس ندلیاب هليا لی و میلنعت یی ارا ین ؛یازاتسا

 هداالخ لوا تولوا لا اد مسه نیشن س اتر اج هنس کد انوازول» ی درد

 ۱ سوهه سوح لعهم نود ]نیک الاتغرا یو ماعستساهداع عا قاچ ماشم

 لح دیادوروءد وح و یار تو :ندنرتخاد مانامه نالوا لماخندو دنکهززوا

 !هدادسودشر دیررف لوا تو دنآ نیت هززوا قو !تنطلسدهغ لو" یرسب ۱
مته یردام هن دنادا دعتسا لص هب | غولب

 توساواامزف نامرق دکنلشر رس ا

 رم

۶ 

 هدنشراوت بنک عب نال واهدنسررظن بیداد االهارتتک همان تبصو وید

 هل امان ادنوا دخ برش مان «هناوتدریشانمناوتع ںولو اد اتع الا لاو ج

 | ددشلوا نیخروم نيد لق موسم لوا یصاحرتا كنا قفاوا کیزیش
 سد وچ مس سس ۱ ۱ e أ

HENA ۱ ¢ 
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 || هلدایرکسعرممزارط  یذادعتسا تماق تملخوزز دم ړل اتر هاصم فرش |
 نمل ال هاوخزر هابسقوسرنه نادنمدرم لوا ںواوازرطم ید 1

 تنال نامز# یذلدائرصمقنامرف مکحورلق یروذک هحن هدمور موب |
 هلزب مرهباوخ یالئسا بودیارا ذکهنمیرکس زرا رهت ندسارهل
 یماتشک یلغوا قحاوا سرق تعزف هنفرطمدع ةناضتواخ ندلاع مزب

 یدنکور ایزهشا هل. انیکنو حیات لست بو دنا توع دهد | همان ت لاسرا
 اعراک سرا طقسمودنةرعم هعلق» ىذا ارابتخا اوزناوتازع ةدخلب

 سام اجوطارتسنداکحریهاش هر دس اش سا تشک اض ر ہٹ نالوا

 اشاحهو رک نداب رکراکر اد فرط راب دنا دوج وم ەد دمال توت لنا

 ماندنز وید ردنا باتک هخعزواعدانیدنلوا ت انع توست تعاخ

 بو دا اعدمرتونت لدا تانه رظ ةر ماندنزا یزمش لناو تالمپمدعوج
 تشدرزندنآ دا ای یه نیرشم تهععدا 8۱۱:ددایا مدیا رزآ

 هتخودیلاعقاحو در وهم یک شا هلعشهدساتشک نامز مکس

 لطابهذم لواعانتمالا دم خدساتشک هردشع | روشو رشٌریا
 هدکشنآهرخآ رانو یاو دن کک هناجر لث هکس یحراسخاو لوق
 هل. ادنز باک قاخ بو دیا را مایعات ا لاک هل المر دن اشن یتروص

 یدلب ابدأ هد !میردیختهنانز یرلن دنارارض اهژزوار اک ناو سغرت دلم ×

 ند ینیدلوا هرزوا ملست لاک ینامرف ےکح تش درز بساتشکح
 دهعتمهلاسترا هنسهن زخ بساحرا نیح ناق اخهمهاسلاناه هر هلمعنم نا
 قوس هنمز نارا نیس ناقاخ نیک |لاصهاهدلاصا یجارخ لام ید دلوا
 دومهدروذک بولطا هاس لا ےک مقم ین ارہلە دخلو ہا س
 هریسودهدرور هدتدطلس ةدربارس لسارپلو بارخونارورم اتمسفاریا

 امدقمراجان بداتشک لدا باضصتسا ارسا هناتبکرت نرازتخد
 یغواکودتنا سونامندتناملس دهاشلصرو +سوکهدهعلقر ااوضفم 1

 تاعفتلاو شراوت بودناحاتوتخراو درماو حارخا ندسحم یرابدنقسا

 هناتکرت فرطدلد |هتسارآهایسو × لاح شوخورطانطابمطم هلر هنازدب

 نوع قعلوالاعتشا لاتقا هل انیفرط نازار لج «یدلدالاسرا
 نراه ىه تیزر اندی ا تم ام ةت ول اا یر ا تن
 تاسارفا دار نتموکح ناتسکرتوا ٭ ضل ندرسا تسد

 زعا



۷ 

 وارق ساسازادناحرط اد اته هنارکتتم :درونشک لوالد یدیهعل ودر |

 دارف نانع زاسک,ه هارب !فرط هلن ایردامورمصک هدنم ات هذ و معد م اوعاو

 هرزاواهعفد حا ر یراریکشع نالوا ا قاز اتعزج هار دس بولوا

 یدل.افام یقتدتع ناکیاهبوع هر ازم هرکنشنونو+فایشرپ یار |

 زب ر هکی دنا سلوا برق هب یل زن ساک کم تنطلق نیس قارا
 | وزنك« یدلزا غا عارثداباتحار نیوکهشوک کب ودیا لس :ریشکیکلم

 ی ها مرک یانطعولدنو باداشكلمر ازاک هل ایدادولدعزازدم ثمع

 بلوا با ضوتدع هطبح یراش فا عآم وق دننامنارق بح انصر کس ءب
 همت نم حیافرب ولد :اباشارفا زادرکد دی لاظهندصتراو حرز ردیرات ذحا

 یدلب :!بارخ ید و دید دوحوزاوتساات رەق هوکصتدرازراک 7 هع رد 4= راطم

 یهاشمهرو ترد یر۴ ینسور زراخمندز وبحوا پاسا اوفایالمنساماوعا

 تاطاسرب رم یازفا نور هنس نَا سکر دندن امرتخج كنا ناک ریت بولوا

 ځکه قنا بفتح باور لعو:تحاس ئاد یادیپان لب اتو سک نا شرورد
 تز ضو زر ز۶ ترمضخ ی دلوا تحاروروضج باوح ٥ دابو هد اخر و ددل
 تزضحو راب دادو وم هددوهشهح اسهدسار هل تزطاسشمص .ایمرا

 ندنفرط بسا رهلصالا قعر کس ندق دو ناو زوو ز منا نایلسا
 هلن !نار کن ان رك شارطنا تاب نالوا رال ا سونحم رکسع سو لمابرکاس

 اتقرفشلد دیلا من تلصوزور بولوا لصاو هنج امص تناطاتزم لنت بوم

 | رک صندق دلوا ماکد اش هل !ماقتنا ذخ !ندنیبآدنباسارفا نی د نیش د بولو
 تو دنا نیکتوزعنشناج یهواکنک نیا اوان ازا یتیم

maureen 

 یلمث ارس نۇ تتر یره و ماشو فر *سدق بولو ا ایا مهن اتد رع

 رب دو یار تباصاهچرک !بسارلیدل ابن ذم فونضرپظم یار سا لنت
 هناد سم یکرحو شمنج بولوا فوص زوم ل1 تء اصشو تو اخ ءو فور مراد |

 بواو یو کک تشردو یوخ تشر ت اغ نکا × یدیا ناز ر ةزی اد هاشداب ||
 هص الخ ندنلا دلبر انت ناج دقن نابعاو فارشانغملوا ینا هازل ا دص ووفع
 راو د کد لد هنارکتتهتشه د بسا تش کج یلغوا یج بو اوازاکلظ

 یدبا شعرا ږارق لحرطح هدرهش نالوا مصنق لمل ا راتو رارف همور راید
 هنو قرن اسس هدنراندد درمصا کرب اذهع احم» لوطابهحرم» قهصف بو

 هز .ددس جنت : نالو الصا او هس تشک EBES ایان ریت رد یا یمه



 ۷ کور وگچذم لپ !توابضخ-:تلدعم تناچتهدروبنجثنیلابواوا ۱

 ۳ رک زوند کلم یس#یدیازوممم هل | مجول مخ ترفووو مدشوهابس

 یم زیب نابو ی دنزرف .تنطاسرر هو لا تقرا زارع ادهدکدشبا یراذکددع

 ارم عاشاو تار هض اا هشبمه یمآتمهاشتمه یولب) لنت نواکیک

 تنعاسن :رهراونولتوب هرزوا یفلح یال فتم ن نکا فور ەم رپ امهن اغاو ۱

 ماكنه فرو یاضتقانغلوا هدکنهآریو مافمرب هططرمو « هدکتزرا

 یزاک د دم بولو اناج .نیندتس دریساهدنعا ابو اردا فدا
 تربضج ×« دشوار ندالبدنهلبا سر نمت ل اع نارق بح اص ت مھ |

 ی هرب بولوا ییسهناوب یار آ دن سم هد واککصعناعلسترضجودو اد

 نانز ابدتبا تاک ؛یضیافا تایجت شوب هلجیند هدننامز ورک
 ۱ لادتعا اب تمافو لانجو ننیجب منجر ةیادو نیت نتا ندبنواکک

 | دنک دنب بولواهداداد هنرکیب يرب رس مان نشوان نالوا بوشآزپش ها
 | شوخور ذی دلوا ساز یورنع یوز هتفشاو < یمارطم یوسی کک
 ۱ یس هدرابوخ مادهدیازادانبض تهدید ٌهقلح .  حالم تشد مارخ

 1 ینابصبا را همان تن یوم یننوعضم» مارخلنک یا مزوکح یدنوط 1

 ِندن ءلعلبلماجو شوغآ مادة داتفا لبا لامعا لدا فئاط) عاوناو

 | ِلسواکنکو .یدامقا وررکمنح اف :نز لوا ړل ياا شۇن فاص يالا
  نزهطوخ فاوجو شواسهرزوا لقن یدودرف یداععا هنغورف ن ځور د لنا ۱

 هرکصندق دلوا ناباین «ییمذهحیاس تئارب یلدا نازاوسشتا یابرد

 م دق یو دع سرا کک فن الا غر شواس رله ایسومانوراع یاضتتا

 داماداک !ولوارطضم هنا لا هناسارفا ناشننکرت نادان الا. دناخ
 داسدفو نوک اع: هاکمادیالتسو کن دیکترف تاتشازفارتخدو
 نورد نمد: داپظالروا لح یا تقم درس رت لوانامزدعب +یدلوا

 نان کرتیفرط مینو نیکان وکیل عل یاس اخ ةع قص هلدا شو اس نو و
 ۍزو شرک: باسارفاردارب نالوا شواتسلتق ارشاسم توانا وعههناربش

 ریخت ناتسن اح لب همهط جد فهدنش یغواهدلو* اوری و صاصفم >2

 سواککم “عرق یمزاواور بک شواتسراک دان دید ناشنوخ

 بودناد مان هنتمدخ یمالتقساو رک یزدالپب مانو ککے دی
 رکا یکی ديرك اش ںیدلیارفس ااخکر (بننو فری



 نیطالس مسر فالخ هن دیک ا زرا نولوا تامار فا ت ہوک= زو لخاد زارنا 1

 | نىق مولرةذر فانت اضن نارك بوناوادانعصا هتنطاس تس درې ۇ فما نبا |

 روض حو تجار لمندنهوزراهدنرویم هنسزوئوا ندنسهره از تثطلسماوعا ||

 دیو

 مچ نیط السنفلوا متلم:دیراعمایدالوا 9 اشک ظل نالوا |[

۳۵ 

 ليال ع اداسفو هنتفعاوا تعاشاژدادس ؛ لط دب ظسهدرابدلوا نیشدب

 هرکصندکدتنا بارغو مود ةناسشآن سهشو کفر هو *تارخو نارو
 ناتسلزکا او ۽ ی! دقاناکتفاسم نر اسوراو ثکو هؤ اکر س ها وزر نراو

 بسام مط ی تادود اهناودرطندناریاباسارفاا رمقوایرض هلن اییاتها لاز

 ےس #7

 ح رخ تنوماطاق-ا نداناعر هسی دیو + لدشوخ هل !تالصو ت اف دص لب

 تاسارفا داد هشت یداوا لصاو هلاوح | ما اتنا لاعا !لاعه>رد ربا

 ۱ الاح تودیاا حا یرااطدا نالوانا رخو: ارح ا یرا ما نالوا حاطقنم 3

 هلا مانی .هاو ددا د غانو × مایهایرصهنساش رهشر هل نالوادادش ر

 ردشخ رفح لوایربتنالوا قافآ رو چشم هلناونع بازرهن هدنارعداود

 یب توقع ننماسنو یسهداز رداربیزومادقعو لخ هم نوازا

 | دلوا یدلنا لیمه هنتمه تددنفساشرک یبهدازرتشد مالس1اهمع

 -هرکص لند کد: |تنطا هری لاغشا هل !تلدعمو تفص لکه نس یر کد

 نا زار نافتسا نامزلا نم ةهرب دعببواو لام ننراکن زمهرب لا نهر
 | هر مچ ونه ن رزو لاسفاوزرپرممو تنطاس دنسهدلب ا|لاز یاسیراسنسدو

 | فس اشرک مان هدر اوت بنکض دب × یدلد | لاشتنهدا ست کک ند ن طاس

 هنسا_عمراسج دوخ او فاحور هررواموق للطن هردلامها ةد رک یط

 شخ ادیاهد:لشادا هتقاترهش هلدناونع ناسناسک غانو ,هدنناسم
 ضع: لق مدق واسم خد قخلرا قالطانودیرفاکتبولوا نودنرفناسنانک

 بزلوا فارمشا ناجی هفر خاکو تاراطالا دد ییکوشهحاس ردت اور

 نیکو راهقر ءا قوسهنازرت فرظ هل انوا مه ت2 بکو کیاشور
 هدمناشرپ یار هد اف ارقح اصتعدبرض ینا م - ار فار ئالا سو خمر ک ءو

 | ساملاهداور یلعو لد واو مسبلاو ل.فرخ ترمضح»یدلد انناوها یالتمم

 مسربولوادوحوم هددوهش هحاس ددا ت کس دادو لدع مامز د

 ناشسلا ىلع ناطلس لوای دا نایهاکهلانارف بحاصتعاخ ناشسد

 1 قیدصتو ناماییرط الاس لب اتا ار تارضح یماینهرو تباه تاالد |
 سس ۰ هوس هود

Afی  



۹ ۳ ۱ 

 لادتعا نشاک ءدنمشک الابیراتاقلاهبولو ادوپ فص ند یشن ع زر

 | :فوخذب نالوا یراتلبج یاضتتمدورون × یدابا ملست هبدازهشرب

 قش ابو«نوخو اخ ةد طاع یر ا ںوہلوا یخ از تعول هرزوا تهافت ۱
 اتود یهاساومدق ل ند هن سم ريغ .ضةول وراد دت نو دب رف هاکرد هم

 .هنسزومش ندتذطاس ماوعا ی بلوا نوهح تربغفوخ ی كار دود بولوا

 ۱ هدازرتخد نۇر اانا نزا تشد هبامذدیاقد یتاود هک دناشاوامات

 یدلوالانتاررع یارآررزسندعتبنجررهحونم لاج تاتنا حرا
 ]| نامتشامد بود اهارمزعهندصقراتذخ اوءاس مجهرزوانو دیرفنامرف
 هاکشیب یراهلکو مراکزورماتنا شاتو سرونو لسهدلاتقو برح ران

 ۱ هاشنهشرورپ تیعرهاشدابر هجوم یداوار اسکاخو لاع اب ندنو دیرف ءاکرا

 تزبضح یددئا دانا ودا اد دال ی ءا رعد 1۳ تظاس ا لوا یک نادم

 || نان تل دع»نابطاس لو ایرات شم مالسلا مولع مشوو بهشو نور هو یوم
 ]| مک اندان ارط لنا نوعرف هد هنن اے رات بولوافداصمهننامز

 ِ ماس لاذو لناکوزو ارت الو یاو +رد2) وا تد او رهطدرخ ةدره راوارمصم

 بواواقارف بحاص نیت لد هدر>وتمتنطاس دهع ناع راک
 رد ذج !لاشتنا هحابشالاع ندح ورا تالمهدرصع لوالازیدنجرادنزرف
 بودا ںاہناا ب رح سد ۱ هد بام ۱ ردا لع و !لتش نشدالوار ول هءذد دو

 | تایسارفا ی کو راقر دنا ت کرت ہک ن مزار وت دار از ےک نہ لص ماہ وت
 ]| ماکقسا هل ظ نتو لبح هرزوا یل ابا 222:18: هرهچ وند نمز نار او
 1 داهن شیب نکل سمبال ریمعتوداسع 4 ءفرتر مح وم هنس یر کز وب ب ی دارو

 إن شناج رزون یرسب هدکد تما عو غوت كبرت هم دع ملقا بن اج ہرکصندکد تو
 هزو مرر دا یظنلبرس یراذاک ویراد نیشرخ تاغ نکا براوارد»

 مرج ال »ی دلوا ضر ارو تو نهو هة طاس لاو >| تا غص نولو ایرادتقا

 بو دانی مز نارا مز ع هلد ارك ع نءزفا ندان لدر تاسارفا لتشدر ود

 لاوز هجر د لصاو یرعباتناد لماسهدنامزینبداوادراودرابماسوب
 یداواتسکع یرلاحر ر مطا ةرة نك أ نابرزون شد دع یربح ید دلرا

 یدنکو » مز چ هرز ورک ءیدلوا مقار نفصلد افت ءدنزقناردنز املاح همچآ

 ر ودک یاقو ی دارا مدعنههدٌنلا فاح نعد هد هنس ی غ د ندزدنطاس سد

۹ 7 xe 

 نارا



۳۳ 

 شوران درد نالوا فح فس ةت کف یدنواشوشو بز اقا بودن ا |
 ریس یهدافو قارعززا اوها ون پفحا ناکس نایک ناھا وار افشا هلاب زاسمد

 د.هورادتفاو الاس ادي ط.د هک ذنب اڑخ بودنارمدنو لاله نماک> و

 تاورسم عهد هواکش ةردهب اسرز هنس احررات دا رو کو ثول ر و

 تیبا همت ےہ دیش هرزیا تور عصا هام دةر ارادركڪد رایج ۱

Ee 1نولو هاک !ندنه اکر ارة حرف نو دیر ةن الو ادب دیاتوپ  

 لابتاریشع یرامم دو رار مث ین او حة دازهشلوا تو حاتراو اڑ |

 ۱ اسر از هلاڪ 2 نالوا تنطاب ااا ود دن اتودنرخنوزفازور |

 ات کتب تو ملم لا مح نو دب رف نودیازامو راته د انتشر ط دو دج نب "رکسع |

 لاو دید ایزاقدراشح ندنسهفراهر کصندتد واز رگ جاعرب هس

 رسول موبربراب دتا دو هن ام دو ڪض سو هرزوا لاج لواو» دن نیر ادا ۱

 فرد دلو نا شو نمت هلی اونع ناج ره + دنا سلاع نام نو نرخ نویامه ۱

 وب ایرد لوا هدة دلوایرکتهآراکل او هش مهو اک هک یدنآهدنسول تان ودر ۱

 لولو « یدر دنا نم هنه کیم نوعانوصندرانر ارش یراس الد نالوا هجا ۱

 ۱ لراو» لع هنهاتسرلهاوخ داد بودن !هزدوا هیتر دکدداد لدی یافت

 جا ھند 4

 نایهاش نيک مدع یداو ناشنو .مانینراناح-یودع هدرناوءهطرغس :

 فابواکش ردو ۷ نت هننزرخ هعبن هام شو عصر تافل نع اف مگ

 هد هسد او نالو اا غور ہد قوز اف تف الخد مع تو دا یرموزع نر قەلب |

 | لما ت انرز لسزوبهزکیک انوارا خلا ندم دة دلو امتنع لاو دا عاوتاهیهض |
 یرادتم هنسی کی ل انامیف اف درج ت ات مقص ام وا5 ر دش ارارقفدزانماا

 ری برض یزلنالو اد ماص و ی ما ةه × ر اذکو تشک یف اج رویم |
 نوشنمهد هقح الو هتان -تامدنا ات یو دیارار قلا س مزاع دارا دات ۱

 دادو لدعراعشرانهطا هدراندلوالد نواو سه هنن اید کت قارع تلا

 هدمزلء لجن ودیرخ TG دلوا مدع نامتسزهش مزاع ۰ رکصند کد تا

 قور اف قابرت بولوارداتی دع دنوسفانفو ره ام هد وخلع شضماوغ هصاخ |

 نت ادامو رخ ×ز دش اد انب لواادت مای دن و را همنارطارارمو داتا لوا

 هرکص زدن رو يه ةنس یی ند تطاس ماوعا ×« راد ی رب لو دنرف یر و همتا ٠

 بانس نامارخ لسور رن ند ڪڪ یر خد نکو دتا خاودز اناث لاد |
 ندنرتتادعهرتخد مان تخ د نارا ر ندسر ف ناش یزءا ماو دوو |



¢ 
 تیم مس

 بار ارز مظرءا سر کک هوا هدننامز لنآردناسنا هرس نوا نتسخر
 هداهم مر مهلا ةدم جارهس مک یداواا دنس هدر لواید ینسومنذ

 ودنکوو خادقا هت همهولاهلطامیاوع دا شايب ا هاش هسوضو نیش ا
 فارطا نوح ایهلوا سدس هرب یراتنلوا بو دیا ماش صا عازتخا هدن سو خد لکش

 ةرزوالاخ وب یدادالالضاوداسقا ییانادفاک دعو بد رقو ؛لاسرا هدالب
 :بسنناستن-اف :تلمانسا لستناستنم_هرکضندنزو نه لاسومامتهچت

 شن ارازف ندرا دزربک نادیهیهارک :لوارلا یهلاطاست تسازوس
 یدنهدلو» ریدر رب یا ی:طاس نثسبودیاراتف رک لتلاسراراریکیةع نکا

 مود هل یهامنارذتساراشندهکس یدیاشاوا یی قاس > ماوعاوزوب
 دا دودیدوخو بو دیا مهم .یروطو شوحوورومورام هدنسهتالو
 قنهاوا خانا نیزق هلا خاتو تقزارحایدلباتنطاسرب مم دولت ابان

 هدابزندنرال مش یاناعرءارقف تودناداجحا مومدمموسرو تذحنناوق

 تن

 اون دف رط لایک و دودهدورت نالوالصتمهچمالا یع حول بسه ادمحخو

 نصا یمکا هد راو صع» بول واز رت عازب هدرابزوند یداقارع

 لبا ترض یاس با »ردوا تا دنارط هی قاواتراس۶نددححاو |

 هت اک = :هدندلوالصاو هث ام عهاسدقء دج رسا ردنا تارمشع تا ٤ظط

 تح اریور هک دینا مهره نزم مندا یک امؤیرپب لمن ونک ان | ی
 فامرفرهک دنلوارکنا مان هواکی اب مةضا هک ات یدبا س روح موو

 اغوغپاط ینناةفارس نالوافادواج .تاسح لابا اسار لضاو هرزرا |

 دنلدرمید وکر رهپسنررز ع دننام یدو عم سدردو »دن زر ین همان هو

 فاومخ ور یوق ین انوبءاکح لوش هک ین او غرا بارمترد هاو شو ود

 رازا نکشهن ردا یوهرات كيندراکز ور راوطا تدبر او ای ران هدان اسو

 یاالاخ ذارتیذاع نالوانددشج لاسع ب واوا نددت نف و کک

 نولو هنازاتترمصووضع عطق باص × یدماحامزالن | حارخو جام فیاکت
 باةط او ەد هن حش ناب رات ردن دنت اعر ع ت اذ دی لر ا تاس اس عاو !یلاشما

 قسیهدرلن دلواد وو نابانخنامارخ ہد تصادص ی المسا ماوعامالساا هملع ۱

 یزنیددا دعا داسا#زذ داسد هکارمضیزن !صاتعا مضو هاش مابش

 میعنرناشیشهنم چاو ارز دپ .حالعندایطارییدت بولواادعب دياز متلمررب

 ٍ تش ھرا هدنشرد کن انو راسا هل انما سفلنا له دن ی ور ان فمع

1 
 تودآ



 اک

 هليا مالس]ا هبل ین سردا ناکهسود رفهرددع | جردداوفدارف ارف یر ۱

 ..لیاط یلغاش هدکدنیانیعبزا لیمکت ینطاسنینس یدیا رص اعم

 ترا کر بود غم دنورفت :ندرسدرد واو غار لا لادس نت
 ۱ یردغعل-ادنها ترام ن کیا | زالو هم هرزوا زاسن هدا ىن هدرانو ||

 ۳ ناه د یاس ام دم یدوات تسکش یدوحوهشیش کی دی هدنش زر شرب

 ٍآ ران ذخ ترو مط ی دنزرفابو یم هریسنر ید هع لو نالو | ناکم هد طا سربز را

 ندراکز ور ناسا بود | مادعاملد ارس او لتق یراوب دون ماشتناریشع لد هن دضق

 دو دون ینجلوب د ناس کسزوبتر د كس« یدلواراو ازش هن قل دند وید ترزوممطا
 نرود نمە: نبذ م وس نم کو دت نه ر فج ةد طارت |یربش هک ترض

 بورعمهلد | یزاوب تعرويزارفا رز فرضوم هل ادادو لدع ردٌدلوا |

 رابتخامدق ولرم ییسد داو« نرد قوم کت د مکل# سولو ارامش تاد ممر ابرهش ۱

 رول اسبنو سرافیدبا سع ارامش هودنک یضرهت مدع هی هفلتخمجاو
 || نران زک نی طالسسواج بولوانادای آهن از نا ناتسرطولماو مو

 | ندزن دودو امت هیر اکش ناهن مورخ یرتشاو ن ساو نر و تاغ دا |

علاس ددعردنددر وم مط تاع رع شیر حار سا
 ۱ یزاوکرز رزردد یبطل

 ۱ .زویزکس یرع نذس منولوا هنسزوتوا دوخاو یرادفم قموکح ماوعا

me ۱بواوا لع هدسج ول اب اخو لما نابراکنزمهرب لجان  

 هب ههم میلاقاو + د لکو ر رم زور ذا قنوردشح لغو اهرزوارهشا لوقویردارب

 ردکع دتاتفاوئرب ینانعع ب دواواییقاد.نو یا مج ظفلب يدلواهاشداب

 یدنهب واو را هتش زی هنزرر ین داوا هاش نوا یارادئسهد شم 1

 ا نس لاک تدم هت هدءنطلس لداوا«ردرر و ذء هژمانوب ن در کلر اروه دا

 توم و یرببو فوط ض مم لب رزو جوا هل ساع دری : یح بواوا هرزوالاخ ۱

 مالسلاامهیاعدوهو  اص ترضع هزداو عزم وید یدلرا عفت مندل اع اخت

 لواسوطو ناد ےھو ر یطصا راد دما دوحوم هد دوم اع هدد دج رع

 دع ورتعودوعهصاخ حار خس اورې کورد حارخاندابر درر دن دنرا السو خف

 مشب را خص ورکو ورادتاودادا_ اور ةا وهو دارا ټمو مفا نه نب هر نردخلا

 ]| یاثمار عمو دوو رم هجو هرز ور خورده :اورلعو كنراک ذرة فات هاو

 د دن /وهاسواناعر ب د | سه نەمەت :وهاکرخ وه عامخ او لنح وبرخآ نالا

 تاع هی رع هت دو ازفتربس یدو« ماج یانو ماطونز

A.ب  



 تو ادي ر !تاودر درز شیب هاشم ی نارد 9

 جات راد دن 1 اقان ةه یامرفنامرذ نالا یکم تادلواو ملا

 نیکان سمو هر بوداداېف شد یدادو لدع قعافا یهاتسم هلن ییهاش

 داعباودرط ندنوکسم منرثرزومعم یراپ ولد لوا تو دنا لنت هنرلش ان یمن اعو

 هاشور دشارذو سا. زر بودم دی داد ۰۱ داچا هند قا لنسخیا

 نحالفو را شا سزرغورابار هو دنا او هنا یا ون اشو

 حزطهظنواهدور تطضار ض اس۶ دادا عا لاعا عن ىلا مارات ولو قشدو

 راذگکسخض. لاح دغ هرزوا ست یودرف یه وک تدم ٭ ردد | داش

 هرزوارحضا لوئو یرداربا» امام ىلع وا ینطادرات نیغاواهتخوسیررد
 یراداناتریع قو لیمحهنماتها شود لماس نبا شوخ یسهرم 5 3

 بو رو ن ۴ ny !فزنص :راکدرو وب درن قم ندد ۳م مدرن اعم مک

 اراو در دشن 9۹ ناق ال اله لتشر فوت تم

 دادننعفیایوح هراومهذآرن نلاعرابرهشلوا رد شمل را نا ناو هناعک |

 فالخا ںولرارر کز م منا لج فصوداذ شیبهدزر مع لا نشاوا
 مو و سو چارج اهن ار لع درو ل داژاد روس لدار نغ ناد ادن

 جال فرذصو حامرو فوی-عارت اتد اور یی« پودنااضحا لب انو نا یم ةضر

 دایزداعحاو 0 اهمر یرا دمام قو رو٣“ نوف رمومطد و ٩

 ٹیک )هدر دنفر انداز وطنم یکتا لا نزاع لث ەر

 | كنج دعا يد نالوا طاس هدداخ عوامی دلوا نیما ندنازک داد مروج

 هنا واخ ندتمادن ةر ان غور فر هتخورفا تدانا غارح هدنط اب ناق واخ هدکد ترا

 اک ناک لمت یرابرهش تاودارتامصیم داشقاونداسم حارخاو

 شب ۱

 | اون
| 

 نونا سو تاللا نزا لصالا سو داند اس نیش كامو

 لر ما ماس ماس حصالا عرب ارازرپ *نالوا تک طی رو طبس
 ۱ نو کل اطرد قطان ییسرع ىامەم هکرد فارس رود ماظهلبود را

 | نازک نکفاهنخر ءابوڈا ید عت تسد بولواریکحو ادادسو نان ةد د اسغو
 | ةئرعو كت دافکف گرو مجرومآدةعو ل- مامزولد ارا نانا نخاراافض

 | نم گرما ندنابودیآ فيلات بانک مارک نادواپ دلا 7



۳۹۹ 
 سس سس سم

 . ناشایاسا 1

 نام هبحا هثنا % لتفیلوس هوحا ۹ رهاطردقلاود لاا

 هنس ق مهنسق | هنسفأام بم  هنسق
A1 VAR ۷۸۰ 

 | لتف راوسمش رج «َ لزرع قاد ءاشهنا * لتق ناعلس هعیا
Eها ۱ هس ق  

۸۰ ۸۷۱ ۱۳۲۱ 19 
 + هاب لع مش نا + لتفندلاءالعهوحا × لزعاننات يادي
 ۷ هنسق هنسق

(rf qf۹۸  
 مياسر هفرشعش برضه دق اذ یم ةر وپ هعقو یروعو صت او مصمناطلس

 نالوا اغ ؤا هد صد اسا باتشهرکص ندقدلو | لاله لاخُءداتفا هرب قا
 ضارةمهدیآینتل آی دفا لب دنق لمتف یانمهوط ی هداز ردار یروغع

 ین اطلس ناونانز تبون ف اکر ت ہا بول ها علم: هاب فا ناص خیر دی غن

 هنکارخو لارتاه بلغته برق هبیللا هدهنسشع_ زو مک: اس رشتو ینندالوا
 یدو ن اقع لآ نامرفو مکحوراق برعروشک نالواالتبم هنسالمتسا یدلپ
 ٩۲۳ هنسل مار لامر ا ق

 تامان قوخرب ۷ ۲۹۰ را جاع ۹۶# هنس ف نطاس:قوترب

 هس هن سبام هنس ف علخو
Al A\E ۷۱ 

 م هنس علخد جا هتنا# E DS ملح نیعتسم هعیلح ٭ لتق حرف ها

 Ra ۱ هنسق تام 4 مس

NF x10۸۳۳ + ۸  
 ملح فسولة ناز تام یار م هنس عل د دج اص هنا ٭ تام را ات

 هس هند ق 7 مهنسق
A00 AEF AF 

 علخدجا با هتامخرف لاتا ٭ مدس ا! ناجع هنيا * تامو عرف قمتچ

 هه لا كەن

AY ۸1° ۳ AoY 

 تامیاشاف +4 تامو عل تاش رغ ۳۹ م هنس ف علح یال % تا م دقشوخ ۱

 هنس ف هنس ق كس i ef, FF هدسق

AVA AVF Ave f۰۱  
 هل او + بلص یاس ًاموط ۷# لق یروغوصناف ¥ لتفدج اهنا

 ۱ هنس ق داسا همسق ۱ هنس ق

Ar a arr aré۳۱  . 

 هرس ت تحت



 ی

FAN 

FEES نک ناطاش تقانم ن رق تنعم نیس لالخ نلاوح ای دا ةح او 

 دالرارکت هرزوا نامر هاش قا ےن ریه | دولوا تر هنازج اع لة موس رم

 انفا هلا ماع لتقی اکس یژرفرهش بود ارات ءزھرکڈل قوس ەرېنلاءاروام

 لیا هاش ا نوش ءایس هم دص لیزوا ناخ دسعهدننرفار اع هرکص ندمادعاو |
 میشربمارک شا هداتفا هلن ا ارهارابک یمودنکو ِ مارهنآرهظم فا

 هتشکسک یتکاواهاش عم لص اورول لم شحوم ماہ ٩# ۸٭ هنس فی دلو ا ماد

 یتسو ناربو فاسارخ رومعم زود کض همانا لوا بولوا روعشهار

 ۱ نیسنردص یری: کک عج ندنافرعو لضف بابرا هلم قوا راځو
 بح اص لمعع-اه اشهدنسا رک نار داخ × | هنس ف + یداد !ناوضرهضور

 ششوک باصن پواوا یاصم فصینرت ميادتناطاسمیاقاتفه نارق
 رتفظرکشل دزتسد یرثالاسوضهرکسعمو * مازما یبصن ندمادقاو

 رح لاجالمصفت # هامه ستون مع هنسل بحررپ ف × یدلوا ما غا

 دالواو ىلا ترا لاسو لاسا هتم ڪر لع ا لاح لامو لاتو

 یرتامو باشم نینس یفاعع ن زکح نیطالس یلاوح ا یدافحاو

 میل نا طاس * رولوار رغ هعار ةدناب ر رب دما تل هلن ءاشنآ ه دم] الح

 سش هرزوا ف امرفهارک هاسهدنرافذ روسدوع هنذرطموسر تعب موررابد

 قدرط قمفر هلومن انا هلرب مظعتو مارک امزلا ع: دہازریم نالوا قد اراق

 بولا یا ترمضحو# نوعاط كن دح هن اشن دای درد لوصولادعب بو دنا

 ره اف۲۱ هنس ف یدلوانوفدم هدنراوح یرارونلا عمالرا نم یراصنا

 هب قسه هحاسرمسبرب ابراچو تسدراچو مود نوچ عناص حم نمم ەد رص
 1  هنسقیدلدادوح و تاقث عفدنددوش ماعهدمانا لوا نامه بو دنادورو

 مخم قارطا نانسلا بو دیا مگرابد مزع ےل س ناطلس ےلقا تفهیامرف نامرف
 | یربیاغ درام ترصن رکسعیز دقلاوذ هلو دل ءالع هدقدلوا هاکتسدرفطءاس
 ناعاش نیک ادنم هکلقر اطق لد نامه ارحروط یرابربتشزوب هن نانلوا ل ہمت
 لر لو ام لوصحرومغ ناطلس لوا بولو اروح هد از یراترمط> دنجرا
 هالعلمل اسرا اشانن انس یلب موز ناریمریمه دن راق درو لوزن هب هس اما ی اسم

 یسهدازر دارم هتل! تکل# نالوا یه اکتموکحوریمدن وال هاریب دم دیه دلا

 نام هتسیلاحلامتاکمد یلعرود نم م ف یدلد اریقوت یراوسمش ناب ىلع |
 ۳ والا ةق اع هللورولوار واس هتشرُهدنشک هددلالخ ید اوه امعسنو نرمشعو

 یا ءا



 هک سد لواهرزوا یضنق نولزا لدن هدنازع کو وب لزاثم ندتف ال دص

 هللا یو پنو لر ازربم نامزلا عدن 4 ؛ ه هنس ف + ی دادا مار آورارق لحر

 لب اشتهدننرقناسهاشو رس بوکحر کسع هنر زوا فاسد جغ نب آد داڑک اش

 سسر ن اطاغ یف او شدنی ن دق وس تدش ل اک تول را نادرکور ندرازراکر انضم

 هعس هاش # ۱ 1دنسق+گ داوآناننسکم هلک نی اینو منه

 هو یی سد جلو یخ اب ناب ست یار 6چ ناداتمالپ

 ذر و مارن هل دصقر ېنلاءاروام د البر ست 4 ی دل اتات ددا عرق ندنا ندیم هن
 باغ مو نا اهو نانریشو لب بو دیار سخر ر شور وش رک تلة دز ابد هر تک |

¥ 

 مانس دن اور یلغرد ثم الو اموالهم یا تز الانس « یدلنامودف هموسر تعهپ
 " قا حور هک اتو که نس هدر فا بلاک نکن هد دلناوصو لع“ هاش ماه
 هلتساذوسریضحت یر کى راب دزازکت هدنرخ اوا هب امهسونیرمدع هنر توددنا لولد
 یراهنشاک هاشهدنآ یجحاوا لصاو ی دادا هار مزصو هانس بيتر نکماانمهم

 زاموط تودناشومارف ی رهه دنر سورو دج یغو» شو عامه ماج ندنلا

 نادر #ی داواز ادانانراکز وررهق تسد# دندروب هنر دهد اطتاود

 یاضلا من والان ںوقعد هلان لس سه هعماح هرز وا یدل اوا ساتقان د سابا

 ناش ناخ دخ » م ف ٭ یدنلرا یک دع لبا لع لکو تم نالوا ق الخ ازعا
 هب هلة هناکدزوا هدن امزلا مد د بو کیا تعزنع تباز هب وف هاج يج هورط
 ظحح هر انسا لس اهاشو مالامەت اهنرزآبن اعنیغمانلوا لا

 لاتفو ترح سد له اتف | | لارز تعو ندناتلاعرهم عواط ی دلو مقاونیص

 ناک یعلو الناز ندر اهنلا فصن طخ درک ن اهج دشروخ بولو .لاعتشا

 دع توازا ئان هنداوفدانو لضاو هنار هر هشروربسو یمتجمر روصمو

 نریابازیم# | ۷ هنس ی # ید | لخماد هکس اق هضمق یرارهشربتعم هح یدو
 ۱ ماری دنک یادذقر جو وب ماننتعا یتتسغ نا لس ام ذلق» هکر مش

 هنت ط اسد دنا او# هداتف هنف رطهنزع با كمتر هق مد نکیاش زا

 زیر امددنو ضارپمزاخآ | یدعاتسهاب حل اطةدم دفن ی دنا شالوا د اهنا

 لدا دنهدالبرتک او هنزرعو لد کو ناشح دن ًاشغاسبود فام زوو مکس

 ثتطا س تغ یایدالدهزک !نالوادذه لق اعم تاملنممو »یراق

 اد لات زا لاسورو نح یازریمراوط ار اس»* م ین × یداوا یراق اوا

Axسس  



1 ۳۱ ۳ 

 حس سس سس سہ
 هد هج ا دو فیل ات فرطا باتک هدایز ندزوب شدرتنورظن هنمانری زوو هاش داب
 ناشیلاع ناطاس لوا دنااعدمتاما ینیدناوا ضر عت ق افصو تاذ لن یه

 عماوصد سرادمو عماوجو دجابسم هړفارطاوةاره ناشت فصآرزوو

 نورت 7 ی هبم السا كالا هلن اریخ هل وو نوعا هرو يعم تاعوا بو دا,

 ِ هد ج اقرب لحدیااةب يب دزور مچ تاوددلرتارقس نییبح,* ناطر دراشع |

 از ریمنامزلا عید یر ندبا قوقعریشعلس هرز وا یردد لس دونس طلب ۱

 :رهطم یردارب جوک با اركسعو اص قاتا, بولوا لص او کامدهاش

 ۱ لم لاوز ثعاب هليا پاوصان ردوو # لیرمشتهدتنطل روما ازربمنیسح

 ۱ هک سیش دی چ وج سولا ناخب میف # یدناوا کپ رت داسفداوم قج هوا

 1 نخ ناتو س زا وی راپ ہنی EC قا.+.یلخوا بل احیفحاول

 جار بو دیا نایارخ مزع هليا ناکیزرا نارکیرکشل ب ×ںدروک بم لاو

 : نیسح رھا یو داربراخان ازربنم ۳2 درگ م دیلکیب هكنحهعفو ۱

 بودیارا نم چت ؟یفاکتعاتبب دنا نیسحتر فان ورارف ماچ فرط هل اازربه

 اا لع | اش ۲ هنن ېدلوا نان دجش نامرنور اقنا- ار تکی ۱
 ۱ كبرت تعزع دی هاب اج شعم نو هرم صمت لمآ یری دب هر داوذ تک

 لوا نیکی نصت هب هم اش لاج سرو دان الوا رک اح بودن

 هعبوحر تع“ a دن ارت رور ترا پچو لتفو تراعو پو ېر روشک

 مامزرد لستنرکب ول صوم یک اچ نذننوبیلالح برع یر کیم اید بو دیا لی )
 ۷ ۱ ۳ هد ق+ یدل ماج هدجش لغ ها ولایخسو| ندنصاوخ ينتموکح

 1 حاوفا هل او برو تون جز لو جن واز عمق: شوری

 ه کد لیراب نالوا Ek یدرتسوک دیورزچ هفرط لوازم حم وکٹ

 ٩ نابتفا بولر ار رد مزاعد تس نادر دم شو توام

 ۱. هنهاورد یردقلاوذ هلو لا الع لادا يمناطاسندیر اف ددا ,نازیخو
 ریس دوو تن باعا ي ۷ اوب د هچورب هاشرب دا احرداد هاو تناج|ندناو لا

3 

 مان لب مداح ای واست تهدبح بودی ارین-آءزوج لادن رس هکیاواددخن

 :هناددا سم اطلس هرم # ۱ ع هنس, % یداد ایت هد اد یضنار

 ۱ نیمشعو یا ماع تولو ارابتفرکهنمارارف داد لو|تدمرب هر ترها سا

 ینادواح للم مزع هر, فاش لس ماقتنا ریمل" ملو دلا ءااع هد هو ادب

 ۱ موررابدياسرف تالف هح اسبو دیآ لابعور ملات تاو درددا مان لوا هک دتا ۱



Tio 
A EET ت سس اس : هم را 

  ۱:تاتفآ نشر" هدلالجواج جز یر یروغوصت او تررتارکراداود

 قزد ناد ادعا رىشات نکا درج رضا * موم یال اتا یک ۱

 ۱ یاتضتقا یک تزاواندنزلءدنب هدر رز الا اقلام ید ن کر تښرقت

 هثسیکت ار هر دوام یا او. در تناطاقه زا هنامو رخ قازذفو انف

 مات نالزا ترازورتط فا ید ضم ةد ارق نیس نامش کرد یتکقع ۱

 نفع ا ها۵ مف« یالوامزاع هب 5: داما زاد ندانف ربط نان شلع نی لا
 ۱ تعزع تنارهمخاون هنززوادا م ناطاس لوک دی فر طرب نرو زرد

 ۳ N نالوا تته دن رو ناداه تّوادنا

 توادنانامرفو راه لداد ی .راف تکلع شام یک ارت py از خروع ڈا
 ین ماکو فا اول نصت هم قار نال راک امار تیکت ادب

 تاب اطفال تع یناک لو بغ نان اتد توق نوزر اک دلش *۸نتساق ۱

 | داما ب وؤ محسن تل لبا تدابشد مش انوکا اتانتسا |
 خیس لامر ¥ ةتساف ه یدزدش شال ۱

 ۰ "فادرف عده الکل اءا

 هنتق# دانا حارخو خات هن ارزواو# رزق هدنرارب فاناعر بو دبا | ۱
 ۱ لد ایرھق همدنص ىل مسام ةرزوا یز دلو اناا هار مور هان ذقماز منو |

 د ود رنز اد اکو دادید اک دس حوا کن ایڪلوا ت٤ رهناداسنادرکوو |

 | هتفز :لیتالمدانه ضار درک هرکس نده الواوا دنا و دک |
 لاخادیهو و ةرناو نامرکودریریم دن دنلصتتمأ# ( - هتسق + یدلوا طقنمامح | ۱

 اتم ققیتلناتداهت سرد لار تت لهاا توادنارتههآهزوح ۱ 1

 شخوتاکنالوح ناتنزاعطو ناردنزامو ناتسسو زاهدنتونام از دالم ۱
 :E اار فارطاهاکی ماگ ارس نیسح ناطلن از رم نالو اف امر فا

 ۰ 4 الا ر لاط ۱ لات روتر : تاودان و الان وک هناخ لمش ندنازارد ۱

 3۰ دن اره دعا : بودنامدعر و تک مرعهدنلرنم یهلاانابومدق عضو هتمه باک

 رول نم یازرم "۱ | هنسق# یدئلو الت بی اهدنکنسکو دی ادا دا

 ب :اقافناو لذب نهاد یتصخ او قاقثاو محامو غورو :دالوادتلاتطناو

 ۱ باز اهشیمهینهناهاشس وب tt اش .EBS وشم ۱ |

 ۱ یاس واعد تالساءر

 ۱ مودو 7 ۹1 رشا ا

 [ برایش سلم سنا لوخ یکی امو ظعاونینحو یاجالنم ۱
 یورو یورو



۳۱ 
 یی نجت

  یحاشهذم بو نان »زود 1 77 یدک راشو داع زان ڪان بهم

 ام دیرلا هلت |لالقتسا „ب یادوش# رذدشس :|تکاراهدفحتروص نلطابربد

 نر رفدودح بودا کرح تب ار لب ارتش ندزاریش دا نعنا-طاسو ندزد رب:
 ی حلو ما مات برلین ار زر ذاکر

 | تمو ؟حرو دةم نا ی دید ناو ه نیقرط ناشی دنا كن كارا مات ەچ وئ

 ااف ع قارع تنطلس خنلرو» متر هتهانازرمدنزلاز رکیزاددو ناهرزآ
 ةننکلخ یدنکص یر ره بوتلوا منل هنف مه تشددام ناتطاس

 | ةر رءدازهش ورب ندنامزهخن هکټوخب »هنس ف * یدلناثعزع
 ن دنا کتو شاخ نادن »ب ویلو ا ئرازادتڈا هنفلزاو اونم تکع ءال شود

 شاخ رب زر مزعو شان لقرگتغ حاب لدم تارت خرس سیر« یا
 دنا عج یریتفازز ور امور ات هاب تفضازریهدنول دن رق ناو ب بو دا
 زور زوضتهورفلقم لعاب ۷ هتسق# یدلن از ازفتدارو# اهر: ایا را

 هر یهاشتا اتا مدر اح جيانغ و نصر اعم تود ازز هربن مزعل ارو صمد

 ||[ یدلناننذیت هخانیدورتنفا یباتو هقرخو لته یهو هوم ضرع هلا سواح
 ناتطاس عرتخم لجحدنا ل القناة داسو تولت ابان لاء ف الاضس لر ا ن م ىف
 | بو دیارارف هنر امکرب گن صور رطب عه دنس مب تشه غاب اب نالوا بوقمب

 أ ها ىئ اتن لھاىادېشىيدلرارىشابم تق تاذلابشلدةماش دما مابا هئ
 فاهدو سو مدحراخ داره یدنار دنازاشمسوژ ما ی وح لو

 دنزرفربواو یدباز ےل دننام رش ناه وكه ددتتزهتسر ماع یراذا دندرشیکنآ

 و دىاداب ار هلدا ادص لام ذنلکوع و ءهدز رخ تروص هدم درا بودناذلوت

 ناظاس * م قم دلم از دز دی ق فرع هراز ور قاش تریغرتنورب

 نامرف رشت بولوا تو کتم لنا ملخو بواد تنلناس تماشندو صنعت
 ۱ دن اع# می «یدنلوانمانلاهداللوس اخ لب اتا ف ما بللهدادو دتسو تامر

 ةن هر ذنکسایغث :بوئلوا دنا هرکص نداضتخاو تنس نامز ردق آب
 ۴ تونل دا او هازا ندکمدخیم ددال وس  اج هدنآ ب یمن دی«یدنلواالج ۱

 تون ادایهاند الوب او نیک هدقنطاسرر مم قرمایاناموطل انا

 هدنمات یآ جزا * می یذناا نیصتمدعغک هدعب هبردنکسا نهالوا

 ایت مر هل هشام ةد م دما تولوا ظذ ۵ ز٤ حوا ید یا.ناموط
 2 را ناتشا نمک اوز اهدا تخ ایک هم اوامدع ناتسش یلهد مزاع

 راداود



۳۳ 

OEEسرا تنی ,پپبدوک ی دو ادیان هد  
 نیر وم ناھ هدزمتر کو دتنارورع هنسقلآ سج یا كلدهمد کودتبا ۱

 ادو انن ددو مش اع هلا اب ابخریشوطب هم .اولروخوا نبال دج ار دسلوا

 دن کرده اش ناورش قهلوادو و بح ایم هو قارع ناطلس هب و

 لس ذر "یهطخارهاط لمان ب دوةعي نا طاس نت ادا مم نا اطلس ن ديا الا

Paیدصتم هاند هنر وضح نیغلوا ب اغ لوا بو دیا لی دین د هتم اینا  
 یفیبوینباازریمدنولا دپ مساق هب هرادر رایدکا ا یدایا مادنضو اا

 لوا جد هنرړنب باما نمب بو یا تنطاس تم دد ناش لبو طن نس نکا

 ندناورش داسادورو رمنبهدایهناطاس # * راد دةدات قفاوم کنن رد ساق دیار
 ء|رها من نالوا یریکک داخ ن اصاس هی بو دیا تانع فطع هناهتصاپاج

 شم آهدنرا ههرگ تامدقهطسو#* لارعتسا هل اور هد ارم ناطلس پاکر
 ا *ن ءیملوار اهزبخ ندراکو ناطلسهبیامراب دال امش ق اقش

 دایمناطاسو ناشیرت,هلرب تیدالیب تسد برن نراها اوش دی بو ناهار مزح |
 ازربمدنولاهرکصندک دن انا دیز تنحجر اڭفرکەد د هعلق مانزد نبنور ید ایمان ۱

 يذل نیشن حدی هدر زات : ت2 یازر مروا ن | نحو نیبیب عضو هنهاکردالا

 نع نذقارغ ازریم یدجم یردار ندعراتخارتسا هساحزوزه مق
 لاح نا ده ودنا ج ورع هحورخو ناصع حوا یا |نایزمه هل اما

 | ناتطاس # م ف # یداوازدربت تفت یارآ د نهم هرکص نکا :زکن یکتا ۱

 اار ریغ ی دمت بولو اهر ندالی د نبل لو صو ناطاس هب الس ماس دامآ
 هر ط مدع ناتسر ماری هی د عهدة لو نا برر تسدهدندررف ناهفصا ۱

 یی اما هم ۳ فرم هات هش لاطاب تورم هه دش لاعفا ص یم هدنن ده ۱

 تذمر هغ دیا ماس بیدرت ندنسە دم یدجو بآ بر دالیوص 2 رلسدرا ۱

 5 ا بم هرزوآةا و د م ف ید ته دن اضتراو لس در

 فراعرت نانا ل ۱اء(۱۶ هنرو يط هع. اش هش بھ *م × ى دادام اقتنا 1

 ۳ م ۷۹

 ۱ وه. دیر ار یاززپهدنرلاو »نیرب و ر شرب ء هیمطقاطلب هن |هدریتسو

 ۱ زعل جار مامزهر ؟مندق دراز دیداو لر داسبصن دز بو دنا مایاو

1 

 یار دهد زاری شدا تا دوز ورم هدا لم نا تاسو #زاب کس تعز ءنایشع"

sêrتمام ناهار ری عیتهکم مدر ۰ ۰.  

 : ماس قد یهاشناوررش نالوار دج جز و دی شک بو دیار ےس هباوریش فر ظ



۱ {f 
 سو سس سس  xت ۳

 | هلکو تم یدنیاد دنزرفیفالخ تعاخ هلدرا تحانسح لسءسم,دنعمل اد

 همان ءدزمقرودیداداسالج اهتمام یدک هدنتامح لاح بودنآسابلا |

 ناشایاسا 3 ردشع اهماعیماع ۱

 یژاوهخ انا × تام ینکتسم هند ۱13۱ هنس ف عدوا مک اح ٭ عد واز ص سم
 هنس ف علخ هنسق هنسقتاموا : هدستأم هننس

 ۶ِ۷ 1۹۹ء؟ ۷4 ۶ ۰*۷ ا

 علح مم هتعمدج یا 3 ما لکوتم هنبا» تام د ضتعمهوخا» تام کا هنا

ET هنس ق هات j هس ف 

۴ ۷۹ VT ۷4۰۹ 

 تام الا لکوتم چ انا مهتعحءو-ا* تام یار مع نا» حلخ ام امن اب لکوتم

eT  هتسق عاح هنس هنس م 
l9 3 ۸۸ ۱ VAR 

 جی ملخ ماه هوا تام ییکتسءوخ اهدضتععهوخ اب نعتسههسن ۸۰۹

 هنس ق علح  TESته  YTهنس قتأامو

Ar Ae: Ato Ale 

۹ EERE × تام لکوتم همان, اچ مایا 

 a: ANE ١ مو `

 نبط البولو ادار فورد لرو غرا الب "جا * هس هل او ۱

9 f A 4 ۱ 

 ادعام ندنخب دلو |عالمات هنن راع طو لنو بوق قآ هغد اط یکرح هرز وا ید ]منا |]

 هدشررت ناهفصاب او نایصعزارفالع نا ها ناب رک کاح نالوا ی ,هدرکا
 هک هنخوس لیدجاو : ید ریتسو بوح شا 3 هژد انیفرط هامس مادقامد

 رع درو دص ندنو نع دج رص ابر هم ناطاس تینا

 تزاعا هدن هایم هلازا بو دیارکسعرایحا بولقر هلا نوک انرکواوطا

 نکردیاراذک هنینامرصمند؛یجرب نوکرب نیفاوا مالک لا فتمبناجاو
 نوک یار یدسج بولواراکش هنرا هثوخ ریش ماد یا ناموط یا دواد

 هدنس همان هعفاو مو = سه یس و + ٩۰4 هنسق* ی دا او الاخ ص ةتخادلا

 نالواروشور شرب ادزکس مز دش |باتکم خ هل |یلاسم ضعرکد ل موق رم
 ریکراداود هدر ون نم رات قلو ارو د ندءتسههعفص یدوب ددو جو هطقن |

 یدارایئاع دنسم سلاج هلد اروهج قا ةناوصن اعرهاط تلم یلاغ نالوا

 یاورتسا



Re۳ مبل ور ها  

 bc دیک هر هاله ام رج هل  هخ

 صو

PE RE یاب هر ۸ 

 و

+ 

Es 

 ۳۳۳ قضا بویر اس لاتر هطوستوا ۳۳۹۹ رک اوت اضقوا |

 | اا یکتاریکفاللط وصل ترکی ذ ردم انت لاخت ملایا نشر یکم امت سا و

 1 | غاشتنفاع تلو نان تدمر یو کوب ناشر یاس نوک ف درد 1

 .ناینصا کا انن الرا یر هرمنا نستا نزاع دلتا ح ۱

۳۴ 

۷) 

 ی و

۳ 

 | هلی یریش < برض ی را ف اخخ جز مات ه دنا مان نا ون ناش ن کر دیار ف هنر ط |

 ۱ کر دمزامو نادزکور نراه تیر د, هر مارو ما سد لرژغوا ||

 ا نا و اس تص دیو نه یٍیا يادوب شرقا اتهام

 ۳ مر یر دنا لاحهد وسا هد ات فک

 ادج لو یدومهنکام لوس لات عرس حرهابی) و ولتهدمعر ادا
 ۱ Es + رنا ڪر زا نادل قاق لاو ٹر الا سے یولوا a هک ۱

 | تاکرب كا رت هنا رزآ ف ور طظ تضخ رزو دص نیو 2f تشد قارا :

 اا رسموانومش ق آء آن اراک اب فر صوت م :یدلداتعرع ۲

 1 ازور دژلادوریک تمتفرک ماکیه هلبا یرلاوایراذا اونا واره اک تواو ح

 | مالا لکو تم هقنلخ م × یدلوادوصتم لا لی دجناو دو ةف ماند ادو څ وز را 5
 | ی دلرا ثفالخ ماقما اض نوقع لاب سچ سم لغرا نو دبا هاش اقایح /

 ۱ مد فلات با مارک ار نزا یو تولوا ناتدجناسلس عفو

 رتادجس رتخد بولوادوتفم ند دو حو لاعدکنجو بز هات او, * وجم

 ۱4 رس یدنزرفرم ما لید چاش ادورو هدزوثیل مس تت هح اس ۽ اا

 : لاد عدن مات ولو ماعم همس اتع تف الخ اد هل | لری سهر وا رخ و ۰۳ هم ی

 ت نازفسح اط دنتف الع نام ل ارشد امدا حص ود نر هم

 لوا هدنمارطا مرخ روده امم ستو نیرشعو تلف ماع / لس ناتا منع

 اه راع لذزا تشہد دو ع نی تزدنا ارك ره شهر طی ر ءاترسیروشیک#

 ۲ ید ا لع لکو ونه لقا نا کیا ومرت و نتجز تفاخر فلک: یفلیوا علا

 1 ل ارام دم | حاعزا یا نم میخ هد هک دیده جازا ةمورزارڊ ندرت ھما
 ۱ ادب 3 ملت توداى البطا ناک شم هللا ی ایس هد هغو هدرمصف هد ن مشعز تس ا

 ٩ ناتن‘ کصوتم هذن دو دن نیمدز او شجخ هنسو لیصاز هچج تسر لسم

 | ازات وشر .نرااق ی دنزرف کا مان ناععژرع» یداوا لماکید قاب

 .هدنشرا ی تک تالار وتد راد هاو ازاد هغ و دف هنصح ند هناا لماع ۱

 بتا

 ۱ "مان روهالا مدافژ ی دوهزلا میاد" مانا نيا نکلروطسهرزوازول نم اونم
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 هددان اتار ماننآ عفن الوا نا او قمار ندعم ءدرابدلوا تدمر و #رارف ||
 یخ نیمراادمعانالوم یاس مو دف ۹۸:هنسق»«یدلد ارا ردو مارا مناک طی |[

 ۸ ق + راد درون وکم دق ندم اع مر بواوایدباتاس> ی اکتسو د نشو هعرج
 الرش شع ین هند وغاب لوط دایز خدنردق غ یعرتش هضم هدطاضد |

 زاس ان لکشوزار د مو طرخ هدنلانع لمف هد هرهااق × مف × ی دنلو | نزو یمصم
 نددوحو یار نک انوکب نلوانامه بود داور ر رطل ا هبزکت دام 1

 بنولوا لند نونه ام داال ها دایر دج × ف «یداوادوقفم ||
 یتسودنکویدلما ےل ہیڈ لمم ایر دہ لر هزراود نالوا تورو م ندنر دد

O I APL VOY COT فسا FS CVD هاست اف یاس یو اس نون ear get WT WEN : هلن هما عو هماخ ریت ANGمحاور دب یر م دق بودنا مع یر دازب  F۴ 

 ۱ درر طن یغدواهنرلاس لام ب۹: هنس#ب ی دو | تح انس تعممز اعدیرفو

 ۱ هدزیعیسو ث اما ام دة ماد نخ دول ۱»ازریه»ز دش ملر وک هدنضزاوت بتک نالوا
 ۳ 1 :اسنهزر زوا یمعت یر دده دق دز ادم" لا نیکو ازهف تسد ترتر رارد نس :

PF 

 / نشد تع هدف هرم“ دمخ! نا طاس ازز یلغوا نالو ان مز ناروت کاخ

 1 ئر دار ولزا ن ربا هضور مزا ن ند آتش و میهن یاری دیا نالوا: /

 | مدنعرفاینح هرکصندنآیکیاو * داشلد لر تلهدهاشلصودوج ازم |[
 ]ا مانلع نال سو ازریمرغتسداب لدو څر وب نح +۰۹4 هنش ق * .ىدلو دا ۱

 | كبروا ناخل مکس هن راقداوا هززوا جات یاس عاتمندنرارم,یرالوغوا ۱

 || اخ یدنفرع-واراضو ماتتها لنتریزرش تزد نھ صدا خالطالیصح |[
 || ۴ اژریموبات یدافح از يم دەن وتا ٩ ۰هنسقاع یدلم امار هام
 ةا ال تند سب تالو ناتا درعسو [ نااب نت ازبش ۱

 هر ناخ تدالح هع دصن کیا 3 :ادننرضتسکدنک ی در جن هعذ درب

 تناماسروع دالواز اول نخ ث لو ال دم ندتشهرو کد الد

 ولو ان ما ماکت یال ارب مخ« ناشاس هاب اروم بازاردا |
 1-11 هنسق ةىدلزااق بف تدطلس سطع رم لاسه دز اح د حر صان الام لغو ا |

 یلاع دنیا: نانطاسد اوما یر دقلاو د هلو لا ءالع ندتنطاسء کرج ناسعم# ۱

 اى تول ۇلت نئ بودی زوف ناکام اینا دیو نو هز ونھ ادا |

 | تفر لاک قکو شو ناش هال ساو ماس خد رک ر ایف دداا و دم آو
 ]ملت نسهداز تحن لودر هاو اقا. مەت قاپ یدل الع اوا |
 ۱ evd tt یداسف نالو ارعذفم وجود است ا
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 سو اط باوا هدنتدطاسنامز سعافاصت اهلی فاصت او لدءیانصا تولوا
 هتقک هجر د ښي دلو ا هنن رخ لخ اد هبحرب یریغند هعرمث مو در بولو ادو د سها

 قعلوا چب د ھما ی تان لوا تام« ا اس نر ماناپ
 رفتسراب یدننلد دنزرف هلم اجها هملصومءارمانالوایلاعاکردمادخ صاوخا

 یس هبردس اب ناسعتم بولا يها هلا یهاشرت م ەر مفا درر ازربم
 || نفاوا یهاشدن-مسااج هدنارهنسح .نزوادلولب میم هلهمادقاو

 نوخ ما-> مکلایض ام یضافاشاو مصاضت نالوا عقار نیشرفلانب
 1 لاطرا د بو رد اا لد: كاز ریه ےس ب و دیااضتفا عفارت هماشآ

 مف * یدلوالالجانبیق هلی قالا حص یاضمارغتسیاب لالقتسا هقشوو

 نالوانازورف هدنرانیب یان اهو دنرياب ناطاس هلیانا شین ربخ طسوت
 یداو ' لد نم هد ونااتوادعو تشحو ب ینلوا نیکبست نیکو ضط شاآ

 | نکالفیداو داد لب ات ۂطاس ترج یردب اکی ع یلغوا ج نالبلس» مف

 مزعو فاف ماع لر ایوعطم ی دنا شا اف هدرمصم لبا ی امت ا سو دلاو هدق دلوا

 فالس تف: ڪڪ زو ڏھ رغتسدانازریم +4۷ هنسق * يدلن این ادواح بالم

 | م دق لب دو صقم نا ازریم سر ی.هداز ےع نرد لوا لاح شوح هلپا لالقتسا

 رەت را بو دنا مار هةنامرف ف اه رزآ بالم لتس د ترضر ماست هرزوا ماصخ

 رغتسبابیه اشناوررش هرزوا فوط هدب داب دیدم اي دنا لکد نیم ان دنفرط
 سد هد هنس درد ف دالوار ددی هل. هطظ> الم لاا ندندادما

 ندیناورمش هتساچر تالع صالنغسا لر غتسی اب هد الخ لوا بو دباداز آندرخطصا

 لات سالا حانج یلع هلسهد یم یدادچ | یرانا نیفغلوا عاتسایبورخ
 تکرح تبار هجو همناخ لوا ی اءاوخ هنکهاس خد ی.ودنک یدلب الاسرا

 نوخلس نیشوج هدنرانب نیرطنالدرب هدندودج ع درو هخک بود
 دولا ۳ هاب اهن خسر نارکر دک بریم جا وک هیئصزادنا سکع

 لمان م ارکآ یعاشاو عامت او یرد > د الوا وار ادو قم لصاواز ریه سرو

 یمقاع تماحو لنداکنرا باوصانراکوب هکنوج» م ف» یدزدنوک هلسدرا

 مدان ندموهذم تفاع ما یکصودتدا مادقا ازریم مر یدناررقم

 | یداوایانس هنافام راد هلیاقونهنراریکبقع بولوامزاعهثبرالاصتساو
 | راک !ییغو» باتفآ یور شک هدر راز راکراعطمر ایغهدنسلا اوحلدددرا |
 | الك لنلذو نویز لسح-او مهاربا پولوا باتو نوخ؛دلخ هلی یاب |

 VN ۱ نا nap wag یوم دیماه نیا



۳۰۸ 

  iraeاتافتاا نت ولوو جور هردم یلغوا نیرتخ د مان مکس لح ۵

 نانع نطو بح دیا ن امز دعب »+ یدلد اے ورت نر ارا تعا عاتمهدراکز وررازاب
| 

 هبجوترارکت هنفرط لم درا بودیا هدو ر ندرابتخا تد ید نج شر ا.طصا

 تعشح یاول هلن ادا نتا لوط نس = یتدلو ا یداماد# ىدا: اتر هه نیم |

 ندمکس هجاح هدن امزا نیت اوچ دن نجرب یا جولع باس تولوا یلاع یلانقاو |
 |  ۶رد ندان درا د دین رحب یدو ادب دب لیم-ادوجو لغ لحز بکر ۱

 مزالساستلاهن راد رغوا ترو صر اب قعلوا ردد .نشناجردد> مش ولوا |

 یاکرت یکی انوا هنت. ماماهدزاودندهتوج یزمرف هنسهدرمنوصالماک
 ماع * یداوار میشم هلن اونع شاب لزق س انلا نی همد اط لو ابو دنا سالا جات

 هما ییعهناورم درد هل بس هد سرو نم ەدە ا غا و # نیە وثاد

 | اج لوا هلمماشیادوسناورش ریس ةق.شح امامان ل اازغ هناتنخرک |

 [[دامُتسا داسفور؛ندنکرحو راس خرفنالوایک اخ ناور تولو !غزاع
  ءاشا بولآ ناوب ندناتسربط دودح هلمثامرف بوعهبناطاس نیک
 | یدلواناشیرب یمهدیهدرفو × ناش وما یداوم انکر ورح مش هدراد ورک

 | نمادیع لغو هد دراراشاب لزقندیاز ار لنه آ ن دیت نو نج صرع
 | تشحو رج یرقدلواهرزوا ضدرص هنیلط رددنوخ توانا وشد هنت

 تيد جداد یهر, ایر دارو لر وب نم یتهاوا سیکعنم هبو ةر نا طل یرثا

 ربح هدنس هم ذطصا لبا رکی هجیدخیراهدلاو یلیعج-|یرداربر کبد هدنشا
 مزاعهد دنور« یزات ر حر ارح ! هلن ادب نی دارا # هد اوج ۍدردتا

 | لم ذاع » هب اغاغو نیعسنو سخ هنسق» یدلوارارقلارادیازفاا فص غص

 1 نالواریشعس هدنامس تبولوا وتسم همظانرغ نالوا سلدنا ال ار اد لی زف 1

 |2 اون + م ی »رای دت | اقیاهدنن اکمهلمط مث لع  لامءادالاسد لاس نیا س مزعا

 ؟راذآدید و تور و شزرهدنهاءیآ ىا ەد مهد # م ق ک درب وک مدآرب هداشک

 بو دیادلوت رس ورز نوک دنغس لانق هفرظ تروض تشز تن اغ تدان
 ۱ بوق ناطاس « ۸٩ هنسق * یدلدا لاتا ١ دلب ند دهم نوک ی نجوا
 ) لب !تنطعلس سمدزدلرت بو ابا مزع هم دع یداونداناعرازلک هدر رفقیانشم

 ۱ هبلع فط او ناکمنیملغ ناطلسلوا ٭م ق «یدلد اٹ سارن اتسد لصق
 | ماکداشو لدشوخش ایجاد. مارک یاسا طو مالعا هات ضز ها هنس فراوعو | |

 یا کس رده جو 5



 سس س
 اا بودا مو عه میطع لس هب همر کد کم م ین ی داو ارا“ فلطاومآ ۱

 یاش اف لد !یلوناخ دنرابمور ناطاس هنس قی دق هباشح العم بات

 ۱ ندنشرط بووا زاب رش توادمرانلیس یار ادنامهف مچ هد مت ه دنر ندد

 RY هناعاعو نعست هنسق یداوار اش ریشه + هتعاصهتحوس راه

 | ازت لد درا لمس هاش نالوا یاو تاب بر وشکن اهاش مجوارادرب 1

 ءالعنیعستو نیت هتسقیدلنامدق عضو هدادفو نوک اعیارمس نف

 ترءلت هعشماشه دنس همش اخ موج یه هداز لر زر ات ط5 ها شایع ند مور

 نیعسأو تس هنسر دزوز یاو د نکو دد !اعداباسننا هب هنومنةرهاتطا

 دش تاداسیاستت ضع ندب اھ ن کتا ادغب یافتہ دن دو دحل هامه شن ۱ 0

۳۹ 
3۳3 

۳ 

 | لصالا تا ةر حشر هثروف ِندنداذحاوان [هدننناما ديالدر کده

 هر هنن لصا هلم ارال ضار لنمعما ک ر دلو اسیمداعتتس اولد هه اشف أ

 نصارتم یبسن : هددخ اکرو نه لواو ق اتصاا هفرخ نم هثرورت دا انخرخ | 1

 [قاطاهمطاکی اسؤ مام الانبا دز نم یوم نال: زا لا علمتم دا ضارقت |
 و تو او ص نکدارشقنا

7" 

 قلواندندالوا مساق دونا یردارب ن ا سومرو ن ةدنااو + رب روش ید

 دام یاسقن هم کیا فلات ہر اا ےھادح الات غر د شع اروصت هرزوا ||
 ۱ لاوسا تسفگ لاج اعاهلاوردش ارزق تااق لودر دانو ف هدنتسد ||
Eیم خس نالوا یسالعا ذدح کالم اءاش کرد هرزوآ لا اونموت یرازورمط  

 نغلو ا فصتم هلب !تناتدو یوقنو هتسح یاصواو»* نیشن هناوزر دلم درا |

 ند یلازغ دج ماما م الس اذن سن ولا تولوا نیل التو اا حح فتا | ۱
 | داش راق داف نیکم ن دلار دض لغو اهن ومد هر دشت ات ةد رط بادآ نشلت ||

 وال م خارق هرکصندکد دابمدع منع و لواو ۱

 بوارا مقههددل 2 ؟ شازی حس یدلوآ اانا عیب سو 1 ۱

 را دد یھ نه “مد تدارا هاکو دهد دلوات نهار مگ نمااج دینج عبس یز ۱

 نامرفمگروش کد در ات لوا نیک انشا دم نم له یادص هنشوه شوک ۱

 یرل ورع هحووخ هورز ها نا مج ریما لغو ا ف هوا هرق یئوص ةر ةن الو ا ین امرف 0 ۱
 یالد یالتماوب جارخا ندادن درا یرادشسفودشيم توشود .هتشهشی دنا |

 ۱ رم رتا تزدان البا لک ی قرمز کد راد یدلد جاعزا هل االحا [

 نرهاوشما مکی4 دخ بودیاقال لا مات مارا امده اعزههاشناپج |[ ٠
 TSR دستت

۱ 



1 

 | : یک ام میس مب کچھ سرد

 2ت

 شاته 0 رد ان عماجرت دامنه لات رت اصوصخ ||

 ندنناشلا ےل ءا سا لرو ناشگهرف یدس #زداز 5 هلو ااغ نداد 1

 ۱ كنار دنا نمد وغ اک اینو کت کک رخ یرکیراد تزلوا ۱

 | هزکصندکس لغو داانا کت ىلع لغاز اد لوا هرکص دلار |

 راد باشم ی :وکتخ دارا یکن ادل دو یوخو دنا توک رک أ

 دات داور لادن فخر هتسارخ لس ۸ یداوا یزورم» 1

 هدهروتهدن درد مه عگین توان ناتمام نر دف نامر د ٠

 تفدخ یاش اهرنصمناظاسر الار ھطف با الاد × تسهال سفاوزآ |

 کن رویت E eT تنم ەئداح یلاسر ورد ۱

۴ 

 ناتو تابه رز او سزات یاعلی را ورمل هلا رد یدایراع

 تودبابحا دناعمو عداوصو دجاسمو شرادم هه دکلام رانو

 راوط اازربم لثلخ یااوازارفرسزازد نام لدا فلم زسا تزاوتلا یدرطد

 ۱ اژزیه نوش لر ها یاغدتساهانآ ینا نیک ۲ بولق ریت ۳۹ ۲ راومهات

 رز نیشن عد ع اره ب برقع تولوارشعس ریش هتک ازم لالخ ةد الد اقا

 توقع نیزلزهاادنعهللالع لکون ید د ازز گاز: ثزاوآ قادواخ تام

 رکتسرم همت قادر ا نام هنر تئالخذه ال لر

 || اجزا داغ ادرس یزیضعت رکیراد درد دب تسشریکراداو در
 یتعوتجد ار ط توق نالوا ماش و بلور مه اتسق قوس
 هدزاکس تص یزاگ دشا تیر هدر اتهردلداردشاب تالوآ یزکسعررم

 9 هنسقیداوا توام ندنشود یه برام مزه مزاداود

Ra 

 قاندرزاا سیئر نالۋاڵۇ ەم ماچ مو دلم لور 2 ر هسدنر هز انه ساز

 ایک ناز خ و یون عمرش فعس بو الواد اد وعول لا آس

 او لدو اهن لاعت هل یکم اف بئ داو شرح هب رم ید اص مو

 ید تن مدل هلع یھ الو لک« ترا ین مر یرت مفرعیعلا

e 

 ند هنس یکن او ٭ مادقاوييس هاش هام تون و شا رخ تاترر

 ودتریاب ناظلس لرا لضف فرهاد * یدلدا ماغانیرقهدن دنهدانز

 | دارظضا که اا نج یردارب الو مش یوق تمت را یر هتم دص

 تلا هتف ریا و صف نان طا ۇ×راعو نس وما طدار 2 هظفاح لرت

۱ 
 رهه ند نفر گیان ی کش بو شر اور

 ج تست ست
 فطار :



 ۲ هل. لر رواج فعض لوا ف ر فد رح ۰ بوردشرا نادندمخز هنسهاس

 ها ارکد و هاکشلالض هدغ رش س دق م ف یدلدا لاہقتناهحاورا اع لامل اېف

 ررتمو تباثهرزو اریتهم* یعرش توت قو :یکوبدبا هند هبییسم هسدنکرب نالوا

 فرط بوناوا منمندنراتٍا دا دیعم ی هسدنک+ لوادود دوم نینلوا |[

 نیر اح برح م ف 3 یدنلوا لكنى عرش سومانو» لس ندع رمشلا کا

 لو بو دبا هلاما هتیرافرط هلرب لام ل دف ههنا اه تاودناکرا ند ید ونو

 » ماسق هرزوا ماه او یس مادغا السا لها نکیآراشلوا سعی همايتخ |
 هرکص ددنرو مطنودح لوالا نا اناث بو دنا ماری اش اه هناوعد ی انیت ساو
 || ةعدصدنامزل دنا ٩ هنسقرابدیا ساسالمودهمیمارنالابچاو لوا |

 ٍبمشرکرا داودنالوارا هرس نوک رب هلرب عیش بحاص تریغریشی

 یک رشم لزا تناعاویلسمهرعاتناها هدهدامو نینلوا ریکغرط هدوزب

 ف وک اک ت ہقام بو دناروومطر ما ارن مند س ومال نعضتم

 الاس ةتسقریکبی ییعلا هلب م < اف یدتلواهداعارا رکن هموده م

 i صار ندهد , د باص بیر هلالم ارج لاسو ددل الد فاو نب سچو

 'فاشلا ردسلوا روه یامت تروصهد هرب دک ۶ هتطاسلاراد ببرغ 1

 هدکدتممدقهنادمملواقمارخ باج ښخ هکر داوا قداصدیماندهبلا
 دقومنامرهقو ااا عمو الو یرط لالا مقاو قناطم

 اما هکردشلواناس - ناویاماتک شیلرآ هدیانک مان. بنا قفولا هاو
 | بلا ان تمدخ ءادادهعتماتداتسا مات لعمار رقم هسینکةداعا عور شمات
 هدهاشم هداور مالسااو :اولصاا هملعنرلترمضح ايسارالا س هصک لوا
 ایدهامالسو ةولص همش نوکر رهاکب نس لمه ااب ندنرابلاڃ ي هرطو یدلب |

 اهنسا هسدنک یرلکح دما نهدوبسماومهناشن شیدود يهدوببنکرردا

 بود هلال تیت اک اد یوا لب ا!یرامر ور دم اور مایعهادعاس ریوی

 داستنا تروص هنخرطدوهب هسراب دن ادا ی لا هلل ذب لام وا کد هره

 ۴# راف گاس بولو الجال اکہ دنر د خد رس نواز هدر تز ازڈ نس یدمرتسوک

 یردار لدا ییسعت لن او لوتسم هر دب تام ارربم للاخ یره ھر س نالوا

 نسحرود نه نونا ناتا هنسرجاو| یدلوا یاو هرکیرابد ازریم بوفعب

 و اود دک ااا تمعر # لد بو لای

 ٤ کنرب یرب ره لنس ام دن یزابعم بابراوالضف مش یا *نولوا مداح

 ا ۷۷



۳ 

 نام اس اوخروشگ ها قوا دب دەرچوو زیست در 1

 لوا هلدا یلاعتمهتنزاشهارتقب نیسح ناظاشازربم یعلوا یاخند امرف

 کش چنا: لالخ ۳۹ مدت فا بودی نیفانم ترضناست اننکق وطن هنلاح ۱

 لایق هتش کسب نادنبنالو هی دنکسا نعمت ید امار |
 مف« یدل لاتین تام ازف حزف یافت ندا یدک: یاد |

 اتاس رخ تکمام هلن دادا نخ نوزوادجتر اک دا نالا اززیهخرهاش

 الوا تودنازتش و شنکقل .قوسهزکق انوع المارس ادع لاد

 مایزو × بواخ ماتتا ل بدناتسخل ارعا: نم نکی شاو ا تان یضح نانطلتس
 کد زریحارب نیسحابع هنشق یالوا نواف نده هضیق ناتشارخ ناه 1
 مجاب اره بناج نوک ضرب قرق هرکستدمادعا سیر ا لس هداوزنا

 کب رخ ناول انکا فاو خ6 دولار تارب 2سم اال یی تور

 مس رتهط»ا هان ال و ا و ةوسرا دعاد یرللاخ نن جو چ فلت ستم رمش

 هات هدایت در کد ایزو سم هتساق یر باما هلن له

 دل وترنم ترتعرسبزب ابو .تشدیب ةدرصه یداوب ماضفنا یرهاشبسن ||
 ی :زکسخ رم ھم ی را دەب ٥یم م فېزا وا ییطنمفابح عش ةعاسد#ب توانا

 لسهح ندهاسو 1 ناو« مزهنم هلا فد الج ةمدص یر دقلاوذراوهش
 لع امار هری مادیلح برعروشک یوربآمدعنمندنتسهةریادمدآ

 هل امشب ری. ڪک راداودنالوانابےم نکسچ رع ساس ود هنماح یادوس ۱

 | را کنار ان هتخوسهدر اکو لنج شت کودتا لا هشاهدنرانگن وهجرپن
 یار دنیاش اف ۷ 1 هنسق یداوارابسادمق مادءداشف اه اناما درم هن ادو

 ناسعاورا درب هدهللوز تایی 1 یردار ترد یرازراک ر امف رال چ ش لوا ۱

 عزانمی قالخادب قادببو داراس دا عە فاع ید آر دقق رف تدنسایا

 | اطلس متفلاوباهدشنقدزاب نسخ نوزوا ی: یدلز اکاح هنانتسبل| حنا جو
 ید اووهداتف لب ا ماز مناة م دص بو دیا م ادقاهمزر مزب تیتر دلب !یزاع ناځزړچڅ

 | لالخیاعت هلا ءاشناىلصفت نیعبسو نام هنس ف × یدلو اهدا جن ابهرارف

 شارترس رب هدملحر ولو اریقف هن ارج اعلم وس یه هد کلات تنطلس دهع عاق و

 یدلوا تنکی بوش سودندملا یشاطیکامب کودتب |لامعتسا ور ندهن سروپ هوا

 بم لکشلا بب رغ هتفاب شرورپ دا نوعا حن اص تردق ع ندنورد

 نک ابر لبا بهت تشکتا یی لوا بولوا نفرات هعللا

> 

۰ 

e 



 لزان ندتښطلس دم خد لب ربخهدننا حابص نبهلاوب بش لوا هلن ماع |
 نر ع لاضو تنطاسدام دراز ه سورع یسکرح یاب اف فرشآ كلم لب تاو
 لام دقت «ززوا موق طم میانی اف شا هتس یدو لنت
 هلب | لابغاو نه دعا نم کیدا شلو ا هنس تردزونه یدیادوفص هنس هز

 انت هزهءهددادخ هال اراد یدل د الامقتسا یواز عضو هتنطاس یزمس |

 بو پاود بوغاپ شاط ضا هدایز ید یضمیو ل طرررب | قز ودعر میت
 هشت هدننچ ان یواضهوبد یدتدام دعا دات نکو دلکت سار ندمدآ

 ٠ صالتسایرکنر ید هتشازاهاسازریهم اشنا خ یفردشخ اقر عادی لقا
 نوزواتالوا یکاخابودیا ما هلاما هفرط لوا هناروزعم هد اما یادوس

 لباقم هناجر لب اصحفرهلار کبیع هدنزکز دق یب تر د حب وار اچان دانس

 نىنا لئوش ۶ قآ هاشناصحر دقت مک دیگران ×٭ یدلوا

 تاساویاتواو هج ت رولو ال اله لا ةداتفاهلب رشا ہر نری د نر 7

 نددح هاش: اھج زوله ٣ هنس ف یدلواادغاببض: قارطمطو نیش

 ات ولو دام سد فقر ماسدان ر یحابص تکوشو ناشو نع> وتارادهدانز

 بانو چپ رد ۳ ةن دضکره یتورفر فط غوت محرب هد هنز و
 نبض مجلس تام شکمی رج ۱

 زار ذر هر رغط مسخار ار دنسحردنیلداع نیدهاش هنتمهواعهبنر هملاع

 eR بودیا زیرین مزع .هلاریتسرپ رکسع اوا |
 هرکصندکدیا مر هننامرفطخ قاب رزا تكلم نسرکو» مارنا هدزپس |

 هاکآد ووسول !ازربهندنتشذکر رسهاسناهخ مقیدلت اتم رع هعانه رقیاتشم

 یز وشک لوافاسا هحورت بودی انانعب رزا مزع هل نازک رکسع قفا

 | لوا تولشف هدغانهزق ركض ندر ستو طض ینامرکو سزافو :نیقار و

 تک لاو هلازا یسح نزوا ندمسهدنسم هلی ارادتقا یوزانروزهدزادهب | 1

 یاعرمهززوا ا زین د م الاسا هاش لس خد تکه نالوا هدنمکح |

 | بوذیازاغاهزا نن باب مرقژاودنسح # یدل با مارا مان ةیرضم یابه رق ۱
 اإ تعد وکاازربم فو ملوا د .ةم یدلب | مامته درب امرفر تب د نع ماقمهکد نحرع |

e 

 تانسا ڈرا دناراجان ید ناسح نزوانیکع | رارصاهرزوا راکت هاوداشع

 ازم دژازاکتفص یر ازاسبئرت هدف لترا بو هاش هزادوریک

 لس نزواز غزت شرا وج بابت نہا ونکی ااا درعسونا ۱

 )پی رس بس سس تی أ

 کا



 پد اج هرورمض) اب نیماو !لصاو یزا سانماس کو دّساراعا ارس هناضع كنها :

 | يارتىپ نسج ناطلس نالوادادبتماو لالقتسا دنسم :سلاچهدننابودبا |

 نهاطتلملات !هدیا یه درد بو دبا یلست هدجا دوم کالم لعورا یالحو

 دولومرن هبح لفسا فصنو مدا یب یسالعافصن * هدسنو * نیتسو سج هنسق

ef 

 همعس ہول ۱!بودنا ماقم فادتز ر څکه بیل نسحر ول او مای هلاما ها جرا

 | تع ءزع هدانا ارتساازریم دعو | مآ قیدلوا ناسارخروشک نادا

 | هعنبرسنوزهدرصم لابتا ٤ هنسف) یدلداداع:اودرطندنهاکتموکح

 هاجدنسهو»*میدقت طاستجاو .مرخط ارنشتم اعر هغ عز نکا توم نط یم

 یدلنالاسرا نکا ا لایفاو تنط سرم لدصح مدتسوح

۳۷ 

 نآ ل وا نامهیردام ندنراعهلبسهده اشمر ادرملکش لوا بو اک« دوجو دون دب

 هنر از ندغ تا عجانزلادلو نلجرک مرا. حر داوا :لواو رارف هراز ۳1

 ی فو عواع ناطاب 17هنسق یدلد ارادید مر نزکب حافرب ہرا لک

 شومارف لاد نزو دن قلی قلا یرکیو شف ماجد هر ذنکس انه یاسر
 قارع نیتسو ناب هنس ف یدنلوا لق هنس هبرت یر ړی ةد رص ۍدمتج تودیا
 هلساشل انتشورش بازا ضع ةاشنامج ن, قادير, نالوا یکاع:برع
 لالتخاهنغامد هلب|لالقتساماخ یادوس بولوا نادرکور ندنامرف لاشتما

 توددبا دادغب مزعنوعا ترا لاش وکی دا یب لوا هاشناهجنیکباک
 هزکص ند ضتونرصاح ھم اک نس۹ ھن ف ق دل زن داممداشکدامهرد

 ۲ قبضم تدلع خاب نانو دهج مکسریاضم بوروتک هاب لیا ناما ونون

 هلب ارصم ناطلس تر ابزدصق یزدقلاوذ نالسرا۷ ء هنشف یدردنوکه مدع
 هدنسالب اقم هترسکو دن |یلست هتسح نوزو یدریشافدقم بوراو هبهرهاع
 مامز هل. اتامرغ مد قشور صم ناطاسمیقیداوا ت تاس ریش" روهقم

 |یردارپ :نکاشلوا سم ةغا دم اش لغو نالسراهبردقلاوذتلالاتموکح

 ندر هه فرطودالبدا د رسا هل داده مت اون امو یه مور نا طل راو س وش
 یدلد اداعناو .درطهمدع نا ابن یرکسع ناک هندا دما قادن یردارب

 | ر دنکسایابلب بتا بولو ام دع تم لاو مهششوخرضمناطلس ابو هنس ف
 | ههو ق یسندمبولوارارقرب هدتدوکح دنسم اضیر باناو رابتفرکننادنز
 نالوا هتفاب تازه هلن اونغ ناطاس ماوعلا ددع یند؛لوا هدنناع

 قولغهرکض نق داوا لن اذ ندنم اقم لدا یر هغ هم دض لیری خښ کرا داود

 ماع



 ۱0ت یو نی اب نیت یک ی ی ی ی ی ی تک ی ی ید ی

۲ 

1 

 هدنما لاکر پشو ٭ مارت همد رو نکن دللاعغان هرکصندنوک ی »انوا
 راو دنا زا.هشتورچرا هتنادنزهرز دنکیساقاخع هزاج لاتا یرتشا كنا ۱ 0
 عاخ هل ارقان میا هفداخ ٭ و۷ هنس ی ی دارا مار هرو د: ڪک یاش |

 هدناسنارخ رود تص چ نتن و حف هند ق + یدنلوا نيت ناکسا

 ید الوادشزا بواو ناوضر هضور نامارخهددهش رازی نیا یوم یط |

 ازریم ناروتزوشکن السی 5۰ هنسق» ی دلوادوج ماقم سا اج ماری ازار مو ۱

 هننکهاسقخاوا هاکاندناسارخ لاوح|لالتخا فسوبهرقنءاشناع> ||

 دیر دنکسا سا هزم هل ماد مات لوزعم هما ٩ مهن یف یدلوالثات ||

 | نامزردقیایلام ف یدلدا عانا هرب تحه.یوزاب روز اژربم ارق ول

 وا نخیو مزر مزع د.عسون!ازریمهرکضندق دلوا بای اک ن دکتر د نیر هد

۳*۹ 

 ت وداعا رف هناجر رو طام تااد یل توا یر خ۵ تطاس یم « 0 هدسق

۱ 

 دو دمع هل اکنلام ءارتشا ندناداسفو ةنتفراسغ ةراعا هیزلصق لاتما

 هان دخن ۰« یر دارو داساو درط نړ تف ال لصام نیک ا داانا قفاز

 هن ندنکسا نادنز نوا لوژع» ایران توشوا داء ضا هب لاغر نسخ لوا

 ناتتدناد هلبائرو 11 تعزز یر کک تدع نامر ر دق هنت کمیاب

 اح دوج هعفص هلب | هو مر کصواطعو لبو # یش فا رشوت دعا

 ریه هرکضندنآ یکنا نک اش ادوعص هتنطلس زرد و هاش نالوا
 دورطد ندنف ولت هل ایرهف دم دض ےھاز ازم لغوا هلو دلاءالع

 رب ناکی کسب تابش هاتر فا الت
 هرزکصندنآرب تولوا ھارام اقم لاج هدناارم» ۲۱ هنس ف« یدال اناسازح

 ازریهنیاارقم_ نی سنا _انلسازریم م وی دارا تعزع ماست هلام ا هند فرط
 ةدعاسم بو دیارومظ نداوخ کر وت نشر نیارقم ازریم نرو منم
 ۱ ار ربع م قىد وا لاله ادم نیش ح ره هدناته اشو ره هل ارب لامقاو تم

 هادی ارخ ثکسام تنامادب تاردو لصاو هناره بو دنا لا رم ییط لدا هاو

 ناطاسءا رماءاملتع ٩۳ هنسق یدلوا صال>ندنادنز تنحهلراش ناح دقن

 هلن | لنحو دوع هم حاتساو نر شن تا عرش هدناره هاشناهحازریم

 الان دصفم نمعبملداخ لوا بو دیا باکر برق نیا ج تاره ند
 ةت یلغوا ملل لع نسح نالوا یربت ظفاحم كهاشناهجدلباییقلتو

VTےگ  



 دارفهدنارهرهش بو دنا ناسارا نطل ا دبع ازریمو ناد ارخ مرغ هلن اهاوخ

 | هسته الو اس لاو مهب « یدلیر رهن ی دیو
 هرن هدنر ندب همقد جهرم برازپ لامتشا ناودغو مذ شآ هدننمرزف
 دنزرفریشعش ةتخو د دنمدرد ازریح لب خلا هزکص ف دقلوا رانررش راززاک
 اشملادمب شکر هب فا ان لا دندان یآ ییا! ٭ ۵۳ هنس ف × ی داوا د یا

 نیس> اب اندر هاخازریم لب خا | نکر واک ند هری همان انچخاددنقره-

 هدکب لا هنر دم قاط یس هلکو هریو هر ی دسح هل اچ ریش خش یراندد تصرف

 .هخدنهلعاضوضخ لسم هدرتهو لضفازریم لب غاا»+ هغ هنس ق *یداو اهیوآ ||
 هددمضابر اغا نضام نا داتا بولو لاعیا غ تشکنا هلیاترانهم «دننکحو

 یاش یرظهدن رشغو تاث ماع هزاد دیا فاوخ دچا نیشناج ف اقر غ نا تشم ذ |

 یو ور هد از یی اف د هروب لم تمد بودی اانن هناخ د صر ی اعرن هد دنقر غم

 فاکروک دیدج حبب ذهربتعمرثا لواو ماد »اد شح نر دلا تاسغو یچشوق
 نادنمرنهو مع و لمر نف ناروشناد لمعلار وتس د الاح هک دنلوا مان نیاید
 هد یهدادآرتسا لپا دع ناطلس یرد ازب رباب × از ريم »ردع وتو ام ال ارتا لع

 بب اوت یو لوا زیتر س ریش ریش همعط دج ناطاسو زی تس برح هماکنهزاشهرک |
 ازریم هلو دلاءالغیردازر, یک د ندیااخلا هو دنکه نساښر لوا ص الخ ندمانا
 نوا هغ دیا نانج ناتسارنسربس مزعورون لب انیشتآلیم نیب ناھج مشچ|

 زریه فال دبع ۵ هنس ف یدلد ارو دهه ن دنس اش اعرهقرب ره د هاکه عزاب هنس |

 تولوایهاسم هبا یه اشرمتتذاو تاطاس تق هد دنور هم هلا د عارب م لغعوا

 نا طاس زره هرکص ن دة داوانارنامرف هدرهنلءاروام تک نامزر دهن |

 نیک نیک ب ولوا هنامز م انادان ف دهو» هناشن هنف اکشهر هزربتوو ال در مان

 ازریم مهاربندب؛دالواازریمخرهاش هلی ا! رها قاغت!یتیحاو 4: هعزج شو هدم

 كيرحت هنفرط مگ قارعروشک هاشناوج * م ف « یدل ارارقهدتفال تن

 يدلنا فامرفو مک> بان سد فام ر ڪصو سر اف بو دنا م دعنا تس راش
۳۳۳۳۳ 

 فدا و هو مورح ید ندن بس باصت بیصآو *رودندتنطام تاما
 هزج لاب اف یردازب بولوارادنابات ر*نمرخءدادداب رب ن اوس هام یکتا ٭

۱ 
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 ها اهن نادرا دلم یسهداز مع قموکحدالبنالوادنتس دریز ندنفّرط

 تولوا دد اتف ندم احدنع-نایتارما داده لاو + ۽ 1 هنس یف × یدنلوا ننهآ ۱

 | نامهنسق»«یدلواهاشناهح تموکح ناتار د الو راتفم زوشکن زا

 زد هد یر, هنوکرم لکد شا حج عر :لثممدنانا نیا زات × نیمراو

 راب هک یداو ادوخو هح اسیامندول> دراو مر هدرصم × هکر دشوار يک هما

 هرزه یرسیکد ارت ال ابن دنر یررا دوم رخ ار عرقاامهدح ا نوع: عن
 یراقانا بولوایزابانزرام یرادقم عصا انآ و خو مشح نک اچو کت داغ
 ماناراستعار نره واج نوکر, * یدیا قوا هفر طز قو قشم یکی ئایا یک
 ټکو * راعندکع ارادبد ضرع :هقلخ هليا تروص لوا هدننان موب بولوا
 تسدیرعرتفدازریم خزهاش» و ٩ هنسق# یدل ارا تخ ا افتح اورتستهدرازم

 یع دق ازریم لب لا یدالوا ر بکا بوناوایط هد یر هل اراک وزر دغ
 ةد انت ندنر دناز ریم ف.طللا دمع یلغوا نب دخلو هد دنقر ع نالوا یه اکتموکح

 ماش اما را اره بداس | از رم چوان ننی مانو هتنطاس تم ادا

 ترف ناس ورو ننمنرد تەوقب ر او نهایازریه # ن و هاش قیداد ۱

۳ 

 هاشداب رتن کک نج مورورب تمعرز دنارودقم ل لبه زنم ایل ادا

 عاشوسر اد مو نو I و کح تولو اهانت مر اکم

 هسهاعهننزخ هنار ةفو اهل صو امل وزار | لدزخ رجاو لمصحت لج ءان لید اار خ

 ازریم لب + اا٭ یدیا ا تاورنیست ند فات وا تالو فحم و

 سول < هتنطلسررمم لالفتسا هج ور هددنفرع- قعلو اخ ندنل اقا« ئر ذب
 | : هتسق یدلوا ناتع لسو باکر نارکه ناس ارش ناخ هلن نارکی ات تون
 یرذتسات ازریم نبا هلودلاءالع از رم یبهداز ردارب هدقدلوا لضاوهغلب
 نفلوت نادنزریک فکتعم ییطللادنعازریم یلغواوناطلس هدناره تفق

 برا هظا اضرو یلدشوخ تروص راحان هرزوا ینانضتفا تقو تص م ||

 یازربم تم وک هدکد که" تؤ دنا نطلق ندالب دن یازریم فیل ادب ء

 رک صتدتح ات ناح × مقدم یدان دنقر جت مزعودن و + دنادرنس یروب نم

 نوش هاسپس لتسوارجا هناسارخ بناجو» ماسقهرزوا تریغ مادقاازریم لب ملا

 فرشتو مارنا هارربس یییازریھ هلو راءالع هدنن یق ةاره بو دناماشآ

 ءاروآم فر طهرکص ندفنطات یینطالادمعازریم هاب اناسارخ تدالوتموکح
 | هدوارعو سراف نو هک مهئس ق بیداد !ماشن> اوزعتارهنحوتهربناا

EEE” _ eS 
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 تاوز یتز داوا تل ترد یزکب .یدادعا سات داجنا ندیادابآم مر

 شوخ وو دار درا اس هکر د »یو مم ر دن درون انالوازو هشو ل هغ د تربح

 لب ا نوعا نیطرو طظ عا ونا ند اعموح توئلوب ناو لالهاتو هطد هد اڑ قص |

 | تقود. قرد ماند هد ههجزوزپةزوررب هک ات »ئ دنارولوانو رک ا

 كن امک دد ناشاایظعنآرق توالت یاو انارمههدرهزا عم اج الدرق

 نوعاط تروس یاندهدنوک لوا نامه تولوانادازا هفناسم لزب فر *ناذا

 هاشدادخن یل لوتسم × لاو ٭ یا اوا م دمنم اکسل اب نب دلو ا مات هتفه نو دز

 هدیرع قارعروشک ناس اریما یرد ارب بولو |نیدزرب زنیف د فوت هرذ ن د چ
 هی رفهززخ لشد ده لدا نارا تارط#ندناعآهدصج ٭ م ف × یدلوا ن اطا
 نارا ضنف دوخابو هنمغا شعسود لترارسلج یرهثقاوسابوغا

 هةلطم هدرمصم + ۳0هننق# یدردنود هن لاو توارط هلا نادا

 رتبو نیلا مه ځد هرهوش یکیا بو دیا ےک اج ناکالماح تروعرب
 عدفضرب هراس هح هراوخ رش لغط هدنهاٌءلج تدم ءرکصندقدلوا

 رکشاق وس هناحدرز "] تعمرا ارکتخرهاش ازم ۳۹ هندقو یدایا دا عضو

 رر تنطلس تسد نفاوا رفلانا هاریایوج ردنکتارما تودنارارج

 ردنکسارمارابرکر د نیو منت هنس ف # یداواررقم هفوهرق ن هاشناهخ

 ریت یریتو برزخ شتآ لب اهاشناهحر دارت هدا مان ناسنوصوررمت مزع

 یدلنار ارق هدرادمز نسراصح مانقعلاوزارف ئاخ مزعرار ک بودا

 نوع ادساف ضرع ترش دارت دبد ابق هاش لغوانالواهملق رکا 6 ( ەن

 روح راسنوکن اصاصفهاشنا-هح د نآ ب و دار دغ شم هتشک نردب

 تلم لغوا بو دیا مدع ماقا مزع یاش نر مصهناطلس * ع ( هنس ق یدل ازا و

 ۱ ره اظ تل ب انا: دنآ جوا نکمآشاوازادناباس هب ینوب تخت فیوز زع
 هد هنر د کسا ید تسود رهشا دهو ٭ زارفرس هل, تنطاس حات یف

 ۱ دواد هبا دضتعم هفده جد سق*یداوازاردورود سحیالدیالشم

 ثروو»«یاوفرب ناعلسهتاب قیکتسمیردارب بو دنادوحو تدا نام و لاح

 یرزح یا ارقلا ریش £ ههنسق# ىدا دوم هتفالخربر و دا دنایلس

 مه ها هدعد دن فاومو یدانآ زوریف همالعشوماقلابحاصو

 اد 2ن دلاء مهان»هر دند اگه اشهندبا سدة ضابر مرغ هد دضتعم تفالخ

 و اهء> رم هه ناطلس بودا مارآ مانخ برش هدمدع هحاسیردقلاو د

 هند فر ط , ۱



emn 

 خو د ری قاو ۱

 ۲ :هنسق» یداوانابحرزآروشک یامرفنامرف :خرهاشو نالذخلاخ |

 لدار عظم ران ات رها تل هلمان اهرکصن دم آلا *مف» یدلن اثوات

 دهاسلصو تا اودمل» ۱ عایدجارفطم ب و دنا لخاد هح اکن دفع نیس الاو

 دهب ٭ ؟ هنس یف * یداواناک لا عسنرءهدتنطاد نیشنر دص یسکرچیادسنرپ

 ردنکساریما تودا د وع هبآ اره نالوا ینطلس هرقم از ریه رهاشرهظ و جزا

 هلد !لابتفو برح ترش ابمو لاجر لاطنا باعا یو مات ام اهنابجد دزآ یر ظ

 فامرف یاسر فرشا ی ۲ 1:هنس فب ی داد امار هر شوغآیکلمدنه اش
 هطروش هطوع یاکسوتعزع ناکس هلاماهسریف هرز رضم کس هرززا

 ۲۷ هنس ف یدناوارانمتخا چلو قالعا هلرب یرادذکحیارخ ماتلاو هیزج لوق |

 رغم هفاکب اکنرا یم هاب دا یراوط ادج اوریغ لر دنکساربما هبازریم خرهاش ۱

 هزربت تا ی دوپ هرف ڼ دم هولا نالوا د ده اکر د تهدخز ساسالا مو دهم

 هایس لع دیاردنکبااریما 3 عرفحرهاشدوءماس ٭ هن ا و نب هلو

 بدو بودنازی رم, جردن فای دعس رل ایردار و رب مزع 9 اهتبازآ

 لوزم*هفیاخ * ۳۲ هنس + یدل |سول برارکت هتنطاسر مس هدسوخ*

 هي هبردنکنیا ۰ رکص ندق وا نیناز-آ هاک هادی التیمهد مهد هنر نیعتسم

 ۳۳ هتس ق * یددلوا تداممشزع ل ڈان هلد انوعاطضصهدن [ فو دباترعه

 هدهبرب رب هعاف ند.هرحرو د دلا صو هد هير دنکسا نسج ارةظم عولح

 لواو دم هدربصم ن وعاطب مف # راق دا لار اهمدق سنال ارا.دان وعطم |

 | دیطلغ لب زییمرهق ههدص بودیاتکرج لباد رکا نوع ات ادض ||

 رابصا یک بوروفوک مدق ندم اعا« همك زجشدب و هرمصیامرفنامرف
 ینا تسود نیشن هراوهک ئ ص مان دجحا رفظ متكلم هدنشا قور تازو

کما شلو التان جد هتنطانم
اشء اد یالتمم آی غدر د ن 

 [هلاسهد بولو ال مم د

 ایرانی هلماعاخ یدع هرکضندنآ ی واو + ناطاس دع اص تیم لغو |

 | کم ناو صوهرمصعو هر خر كلمه براق بودیاتمزه

 |کردنکساتکوشنا من هلرپ تدال-هثیت هدننرفساباسبور دنر اضتقا

 0 یدحا هنسق «یدلبننع فلطم هنا سارخ قرط ر کص ندکدبا سال |

2 

 متن

 ییلاهدنوکرانیهددعهدهرد اق سخن .تراوادنشهامو,:اموب تابه ضر |
 انوعطم موره درم هد هد نع رات سابا نا ۶۳ هنس ف ×ر دش ازوا۔ هک کی |

` ۷0 4 
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 | یقلعتسم هاو امني قوس هنا لوا حرف ناطلم هد دصفداخا نراداسفو
 | هدوخوممر نددومشهعفصو مزهنم یلاعت هلنارهاب بو دیا ءارمهید

 تفالخ تلخ یدو حبش هاوح انو هاو ۷۸۱۵ هنس فو یدلوا مدعام

 | دنا تیز غ تیره چون زض له طه دیا نت هادا تنطر ارط نیکی
 تودنا ساب هندو د دوجوو دن ڪڪ فض رش درو نمش هدنمات یآیدب
 هللاب دضتعم یردار وداع اودرط ید ندتفالخ د سم ی ي تس ھرپشا ده)

 زادوا هدرا ارس یاعرح فرش دس # م قو یدلد اداهصاهبهبتز لوایدواد

 یدلد!ضیرمش فان سنالاهضور بودن یقلع دنوس عطف ندرادم تشحو

 سود: مهرمص یدوح و تحردرابود ار سوپ ه رف نت قادیرید ۱ ٩ هزس ف

 | یدلبا هتخوسرکج نیر دپ ققرفران تفرح بولو هتفاب لوز دز هر لر
 ندنرتخد مان همط اف ننقل نب دلا لالح هاضقلا یض اه هدرمصم» ۱۷ هنساف

 م دع نیشنهراوهک مد لوانا مه بو دنا دلوت دلور غذح نینر ةلاوذ تس دراج
 : | یی دب وم رص م نا طاس # نر رشع هنسق جز در رحم هدرعح نبا رات ین داوا

 سول,رط ی هردقلاوددج نیدلارمصات تالوا یلوتسم هناتتسلاو شعم
 اسرار جاو وب ۲ ( هنس یف »+ یددانا ضد وه دن لس اتم اش را توق و

 دا ارقلاراد مزاع هدهتنکسلاره ابن ده ب دراواادخ تيد يح تع رعد لڅ

 2 شاش ۲۲ هنسق# یار یمه لب مس هه مش هه ناکسو

 هار مز عز هاوح هرکه هاب عج نواری احرز آوریم دنت ییسول * رو ف

 | هلي تاک ؟ دنده هتنمامر ازریه تم نع محو دس ید ف سوب هزف بو دنا

 ناف تنم یاط افت تسد ماست ناور دقت هدا ص ناحو او لاحت سا هل امةسا

 نایت ساو ناشر سیم ناكر رکا ۳ هن ی »ی دلمالاج ا هناا واد
 نوکیا نانرع ی دنس بولوا نارکت ال ات تد صن تاسحین لاوم اکو دتن |

 هدشحرا هلمادقاو یس یاد نصا د ر صندق داوات ازم لا حورطع

 ناکتن ا.هان دج هرق یر دی فن ول # ه رد ب یدنلوا لدن هنراوح یدا ر حادا ره

 قاازز اب اطلس مرح یراتسرب یرتخد تولراندربالح دخا نا طاس ءا ره
 مام زهد هب# مقر هنمان نا لودقهرق سزلا یر ادر. غارب نیک ارو کخ
 همت یھ لاک توالوا ملست هنما2هاتسد فنوهرق لغوا سرلا تموک =

 ۱ هدریرم × یدبآشازارو مادقعو لحر ادم هد هناك اما تاو دورو مظ بحاض

 ۳ Sa تداوم لقسو هرق ردنکنارما نالوار دننیشناح
 مس



 بتن سس تم
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 یهدساف تامدقم یراکد ثنا طس رات رقد نکا یذ راش ادنکوس هل اعتم
 دەمدە دانی نیک اع, ور دسحو دقح هعهذ تاصخ نالو | نوزع هدنن ورد

 بود لساکتو قوت رت هدتع نع یاضماو لذ اتاق برض هناعاو دهع نالوا
 هناجبرز آف رط هلداذتساک ان تاوداو هتساراها سود مک نهد قه د تمه باکر
 ناشکهرق لنسوبهرق لو صو هر ت » ۱۳ هنسق» یدلدا لعو خون لدرحت
 هرضا ع یراوتساراصح مان فرا نالواهدننامرفو کج هضیقیردب اب
 تاود ما زمو ضر اعم نیو یلاخ یزیرزمت بولکت سار هماکته کودتا

 رو ..یدلوالصاو هب هتمانالوا یداوفدایو لات هکلمدهاشلصو ۱

 حالصاهلدا نیفرطناهاوخ دن طسوت نیحاوا لص او هفسو هرقرنآتشحو |[

 نا اخه ید ابا تکریم مقر امانت این اقا سیم داع ۱

 !هداتفهبار ازهنا ماد هلد :ادهع ضقن تماسدج!ناطلسب ووا عقاو لب اقت هد رف هرخ

 یردغریشعنثتشک ام دقمم ف »یدلرامداپناب همدع رباه داف فر ةلعشو

 رام نصن نوع ادجاناطلسدنچوا ین ابا كنس نا طلس یردا رب نالوا

 ما بور ومولد ۱ زفاوح دهعدنتام نکن اطفناط تو دپونلوا

 لاسو ىف اوخ هدابزدچا × ناطاس # یداوا لتتنم هب هناکس تسد ۍرانکلم

 میسطن ولت ونهافس یانضتقمرب ب رووا لاب ەد لا او ماهر داصمو لاحرلتفو ۱

 نیفملوا یلاخ ندامیوغر لنچ هلا 1م ار اکنالوا قلود یاملواهدنامزا رکا

 یدالزنتمزورزورلالجو هاج بام ساو لزل تم هشدمه یلامقاورع ساسا

 هدر ارسو هاکرخو هج ز کلا هدق دلوا لصاو زر ربتروت نم ناطاس هکر دیو يج
 لم بایس ار اس بونلوا لدم ت زادنا فک ارفندرکرتشر اط قز وب یهاکر ابو
 هدکدتد | زرکه ار لنهآ هدزبتسو لند ناده نک اهلتود هنلوا ساستندنیب

 هنس * هنر یکیقع لی بول او تته لوا بولو یخ هدزیراکر :هنهرب اورم ۱

 زادآ ربع تبدد .بولسم فا بح هه اج هد هدول هرتروضح و *رابتخ رک

 هل اکروشنم ق ادیب هدزواقر اشا فسوب *هرق هر داقلا ناچ ذی داوارابشتآ ||
 ءا رص ت تسد امم پعآ ف یم کچ مایزدابشین رع قارع تکه یرکا ۱

 ۱ | یالوب دادزآ هنت ص لاک فاش ٤ مع ی اجرت نا دنا نںولوا فتوی رق ناد چ ۱

 ناوخ توعد نزلم.ل هغ فتح هدرمصم اعرلت یباحروصنم نالع» | هنس ف

 تب

 ۱ یدو ندران دنا تزاما ترول برم تهد رصد * م فب یدلوا اجر تج

 | هننف شا نکش ارکحوا قارت زاوا هدنرافرط ماش ايها ماز ۲



 ۳۹ِء

 س

یت تق یعادبربد لیغوا فون # هر # یداوانوخ رب یررگح ۳
 سالجا ه

 ۱ وشن ەگ لد همد لوا # یاو ةع ود مش ج هر هم هک ای اطلار حاضران |
 ! كام لخ اد اص وصخ تولوا فاکد یز دل ٹ عاب فار ماکر غاس تفکر رفاوح ماج |

 هرآ ارق مرارا دند هدرا دم تشح وراد لوا مایادعت +× یدشت ارارقهناکد ناو 1

 |ءدیدروتهدوادلوا یر ادیانانر ع طاسة دم دعنو# یر رکا )دا خره اش نامرف |[
 | ندنتفراقم ریش رخز یزب زعراب کالم دانش × ۲ هنسق» یدلوا یط تسد

nenn 
 ف ۳۳ راک کرووع ندزخ نال وا فو راف ن اقد ف راع نکل بولواهتح واسد

 و و مآمقراشا + رنت لار لاسا هلنالاوما سانا لذیو *یروهقم
 ووهطبودنا راستخارارف ددلمح خکهلربدازر دام دادعتساداشرا نیفلوا

 ]| هثفشاو الدو غ قر تم كلراک هوشع نزمانلمداش نالا یکز
 ۱ موته د ةنطلس هلک از تلود تبول هل ا کو! یلاجو نسح یاهصاا صور یاش ام

 ربت فض ڪڪ نددشقن لر زما تک لم و كامو × تعانق هرابرادیدءده ام
 | اعز بولر ! مال | لثخم یلودروم او مادهنا ل ئام نطل س ناکر ا نیک !تنخرآ

 تدنسهناکشرطاخر ازطاو هن ايق عاضوا نتو » رفذتمنذو دنکر کسعو
 قعلزاءاک | .ندنرلف داوا رم یاد تاو د ناکراو توضح ,صاوشرتکا

 قد دن هنس دنګ یدنقرسروششومزرف یراستمذ ودر |
 أزابدوراب"لرتر اچ ان بو دنا مار فا طا ماش یخرهانشتکرح مانس اعم |

 | هعدلنا لابعور .هنهاکرد لاخر کم ےع لء الاصو دنما توماوایرادتفا
 :یلاوحا نالواتاشیرب و مهرد یکناش وچه مر یوسکا ارم خراش |

 یرهنلا.ءاررام تکسلم تم وکح مامزو ۰# یلتتت ماظنلا نسخا لع یکم

 اف خراب فاطاس لیلخ هرکصندولست هیازریم لیلا یدنناددنزرف
 ح لملخ ناطلس سو دیا ب اکر لخت و نانع هج ون هناسازڅ ۍناحو نامعا

۱ 
۱ 
4 

 مادفا هما داف دوخو ۍدنک هلا ريت رسر خخ نغلو اس دو در دراکت هنیس

 راس اعندنآ هده اش هل احرلو نوف ده هد دح اورق قداضران یکم ا لوا تودیا

 || امدقم هعنرک ا لصدناریالجدجا ٌهعفاتسشیدخت /یجالمال ماس کودتا

 | دسر دنکل ابقاو تن ةدعانم نوکر هرزوا لاحم ضر فا ذعام ند نکو دش |
 8 ی #9

 1 دزبالملح مانهرززا لما ار ارضا دصق رخ اامهدخ | هسرروتک هر مس هند |
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  ۱دا مانس وي هرفورب ال *دج اهر دن درب هاشم نالواریس ندب اچ تمعن ||

 ییسیک | قصلوا یوغ-م رق فم ناطلس یراق دوا لصاوهماش ماک انو | :

 ؛یکآ ب وادار تفکهنادنز یک قالب تدمز .تدنفوحروع وبر اظ اهرصمی د|

 اليم مال هک 1: نرو ید جم درت ا

 , اهر ندالبدش حد یکتا تولوا زو تو شداسا سرا هدم روع

 هفاولا مم ندناامتاردفاوعادادعا ناک رت یسوبد رق هرکص ندید ۳
 یاو ا هار دسهدنبرق ناو نف بوذا یول ام نطو مزعاورپ فو لاء نخر لب
 نامان نادرکر«قزوعت نیا هاشنازیهاازریم نت ۹ یاازریمنالواهننساد خوب

 یرونشک لو نیمار هن مر و کس ی ابرز[تکنلم قدم ما رہنا |

 نیک امو زر اخ هلرب یةغشر تج یهر طتوزو مع هدلنا یا دعمر ازد م ٿا

 ذی فو ذو هدرن ممه ال هن دا هاو ةنن »دل زوم

 کا ندنفرط هاشناریف بولو داد دب ته هحوتممل,(هناشیوردسامل نیفلوا
 منف» یدلوادا یم لصاو هل اذان اودزرطف هج اواو د نالوا قار ءروشکا

 نم ص التقساو هاو هنمک هاسس عج هلن! بات لام لذهاشناریمازریم |

< 

 ںرح هرات نالوا ل میم هدنسار هک ناراع تنش بوادا هارمزع هنساحر ۱

 رکبوت الغواو» رنو خزي دعم شتآ هنخوسهاشناریمدوجو نرخ ةد یو

 فرطربرابغاراخراذک !ندتکلهرازاکهب می بی دلوارزکت عمیایوختاززیم
 يز وزع نر رق لب اتنطاسناونع یا دنر يدنماددنزرف فوت هرق قوخلوا ۳ ۷

 هنفرط نامرکر کیون اب ازریم» ی داد از ارقددمکمانا ماتم یمو رز کک بو دیا ۱

 راک رب" ۷۸ 1 هتسق و یداوا فلت خم قله یز ازش شف یتیداوا |
 یس هری نالوارضاع هدرنالآسوضم رکسعد یتعارازارلاراد غزاعءدرازنا

 رکسعو اما نالوادوحومو  قرت هندنسهیدع هاشن ایمن لما ناال

 | هدنقرعیناج لاضتسالا حاج ىلع بو دیا لت نا لو یور ییاذقع
 توق * یدباشاوا نام اکهلناسول- هب یرورسزرملوصولا دهدونآور

 یارخ عاولا یدلوارصافرح اع ندنصاص> او صح ر ھام نامنوتسمک ارد

 الا ةقاعو هداددابرب یسلج هنس ترد بو دناالمتسادن مطو هیروع

 نالؤ | یروعت تنطلسرب ر یتهسههد ارول ایس2 یداواهداهن اب هسالفایداو

 ندنس المسا لیلخ ناطاس بلخت کازم خره اش ناسارخرو کک نام ا
9 - 

 ی Vi ہن
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 ۱ هتخوس یتسیل اهاو راغ هدابزندوک اله یرابد» لوا٭ بارم ع زان لاس

 | دود ندذا دخ روت یدلد نانع فطع هن ابرز باج بو دنا بد دعا سد آ ۱

 |[ میان انع نلولابح دنا پو دیارارق یب یربالج دجنایرابخاییداوا |
 هلند ادم تا یو دار ده اکنید تند ءا رد ینو هر قن غوا |

 FCI E هرکشل نکا شاو امال لا راد لصاو 4 ارنا

 ۱ ساک برع قار عرو ڪک ص تدهرب و فاما سور ممی یار د ةراوا
 جوک ثعاب هناددا یراوظا ن دیازودص ندنفرطرو * م ف × ی دلو ا ف اکر وک ||

 یراق دلو از اس نیر ندم سول اوج هر هذا ب ولو ا فاځ مر دار هن اهاش تریغ یابرد :

 TES یدلوارفطهرااسدادهوشن :رهک دیر ور دقواضت ره هدمزرمزب :

 یدادسو لطرا اوردهدنن دم تماقاهدابزن دنا یی ]موم ذم م هوس لواهرڼم وردابز

 | دس بودبازارد تراقو یس تسد یکن یکر شم لاوما هنده قازراو »زاب ||
 | رکتراغ رکشا؛دزاب ییهسو ارادو لب کیچ اذا رثدوحلا

 | كوبان د ساخ اسو »راو لار اد ماع یسهریذ مان ناطاس دع ن دار اتا ||
 تم سو هرق م دقه ندنرو هطر و هعقو +۸: هدد یداو اراد هنشام

 ماک اندج ا ناطاس نیغلو | یلوتسم هدا د ذب هلد | یی رظزب بو دنامدق مضوهرارف |[

 خر فنیوبهرق لر یروجت روز هزات اپس رهق هم دطؤ ماش مزعز ایکسندا یخانو ||

 | هسداوارانات رکنا نارس طوبضمرا ارکتدادخت ودیا مال لانا بتاچ لوا لوا ||

 1 | اضتخاورتست جرف ناطلس هلمسا فتا شو دح ناف مح هدر م ۰ ۰1هتسق ۱

 ری رس سا اج نب علا دنع روصتم تام یردار,یآ ییا تولو ان« لسا ۱

 یییدلواروعهم تو داروهط ی روصهدشلا دمج رف ةر کت نذقدلؤا سون ۱

 نوک جیافرب فادنز هردنکسار ارد هعولحتو * ماکیدلدایرمسدت تناطلستاود ۱ ۱

 ۰ اص دنس ید او اتم تیداهش خصر دص کس ندق دارا ناک ۱

 یاخرا < نعدنع«نددنف رب هلمسادوس نحو اطر روش کریم روعتزوهطظ ۱

 مادارا نالوا باشو جش دزنا زل تاونع بازا قد هفلاسهنمزا بو دیا نانغ

 لنت مک یراوتم هددنفرعم یسهشالورانُرفحر انس وکلا رام مانقما|

 نیشادم لوا بولوآل ان هتحر تمعن لکو شش هقنلخ » م قد یداوارا مر اتو

 : .هشاک ج راش * ۸ ۰۸ هنس ق + ئ دارا لصاو هتف الخ بیصت ب اصت ساحع هاب
1 

 هدلک و تم تفالخ تدم ی دھن دلا حالاصو هب ابن او ی دن داچا

 وشر د + ر٤ سی سد ۱۳5 بار دش با یک سورج نیر ماش | ۱
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 بو دنآروبم ند ولج د لد اروجت برق ما عاتسادرح هسار الج دجا# یعتکو]|
 ندالبرکتشد یعلوا یزودننم ید دلو السا نز هعب .دادشنرو ةع تاک لا

 درو بولکه بلح رارکت له دا دما قوقرب ناطاس ی دراو هر صم ندا هملخ

RR,هدادخب فرط ناو | یوق کو دت اتع رع ت ءار هج  

 عیسهنسق+ ىدا رارقهدشنطاندنیسراز کت بو ذیا تعراسم تاکر نر

 بولسا دادهت بوتکم ن ضم ی اذکو فال هقوقرب ندنفرط»روعت ۳

 یدنلوا طنسوت هلریرادبآرهزریشعم طنوتراتات تردنالواناسر همانبولک
 هل. اردٌع قیرط کودنناهن یردقلاوذلماخ قوقرب» _نیعستو مست هنس

 دم نیالارصان ناک رتایفباط نامرفو مکحمامز بولو رفت ید هب لوس
 هلاسهد تولوامدعناورهر قحن ال قوفر ۸ ۰ هنس ف# ی دلوا لس هل لخت ن

 دوعت »۸م هنس ف * یدلوا مرتح هلرب تنطاسدنشهس رر صان ناطلس اغوا

 یداومانک ی اشولمود دوش ناطاس بو دیار خم یروتشک لواورفسءهدنهزابد |
 دندصق عذاو یال هنو دنکرب ءالح دج انا طاش # م ف # يدلب اناشنو مانی

 مذعزادر اسم یدآردق ل نوا هنثرضح ناب رقمو تاود ناک رال الاخ 0

 یا و فام دا یصاوخ رفت ی لآ قا نیکماکر دص یافش هد ا هیت سون تون
 لا فلت عین ید نیر ار سو باتش هن قارت غیب هرق نام رژآ وتس ||

 رفظو لرو 7 لس لوا بو دیا باکر لی ر ت هدادش بتاج هلکنانوحا ۱

 شورش هنکر ادت انا تکرخ هيو »شاو بز عو در ندب و

 هراب دا: زامل س الادسا ساره و ب عر هند رادو ورو تک ن نلوایراعوسم ا
 تولازارقنانعرابکیسهته اکی ودرب ابمردلب مور نا طاس ندا و با جور او

 امي نغأ یاکش ےشچ لشاو » اچ یداب فو هلک نایک ندزوجب دادس تسد

 زوب ندرادو غمار نالوا: دار رهن مرح للامتءماب» ۸۲ هنس ف راب دشا |
 نالوا هنو ام هرو هزوزح باب بونا هرات لنا سآت فآ تب اصا ید ع زوق توا

 نکما امهم ق قوفر سرخی *مق# يداوا قرتح هل ها

 ْندهابس لس لدا قمالوادوحرم ماخرة دعا تو اریصقت هدر مه

 [ساسالام دومین او ښاد روتر وقع تاک راد تدا من ضورادوج هتخادرب

 لدا ارس او لتقوناروو بارخ یک یوشټګ نیاتشو بل ۰ رکضنادکد دا

 هدعب # مازیهما بالمسهدرب هدد زق ماشیرفد اطلس تودنا ن ارت اک

 بالما باخو شاوي دول ۰ ۳هنسق # ید اما هلاماهنف رطدادغیر کت
 مه ص سسس

 ن

 ج

TEER 
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 ۱ یدلبازعو خطی رع هب هره اف فرط هل: ا٥ رھاط تعور بم دق عضو ەتمھ

 قاقتا تود الوزن ندتنطا تق هل ارهق تسد قوةر .لوصولایدل |

 1 یدنلوا لس هبیباح اص ام یعدق لامر زو ماد ةعو لح مامز 4: اروهنح

 : یراترضح یدشدقن نر ءابهحاوخ ۱ یدنتداصس قد نط سد م ق

 ۳و ران عراع ف قوفر مع قج یالوا نانخناتسنارمب 1 ریس مزاعهدازآگ

 ماش بنا مزع لب کلر کترط فو ارم! سس واورو مام لبا تماقا
 | تم دعاس یوز بروز × یدلنا م ارپ ادارو س فی :رمصمهاس ناک یزواو

 | تادملاخهداتفاندبنطلسرت مس وا یربقف یناح هتخ یسهراتس )دا تاودو

 تاٌصودفر هلثم ٩» ۲ هثسف« یدلناایق هاشم لوا قوق رانا بود |
 تجر هناضاارادهحوتم مددنفرص نازاثشن الادعسانالومناحس

 ]| نرمل قزاربش ظفاح هح اوخ یزارره فشا کن + م ف #یدلوا فاجر
 0 | نالوافارم الا جمالا بدق نفتح حاتم دارج تشد *مف«یذلن ای راع

۳۹ 

 ۱ هب هنر لواو زود ندن دن ژداروزر زو ۽ 7 تستر امدقم هک نا سود

 لشعب نکداشاوارو ممه ناخ شفت ن دنر اتنه یریگتحءداولاخ ملال

 شیو نالوا یمه تسد هدا بشن یمآ دیروخت دا ینشاتوداشقا نیادسقف

 یخ تافارع یداداذاوخ نیکه ارس وتس هقرط لوآبواواریضلا یر شم
 | تولوا لا تاذ حالصا یشاح کو دنناناشش عفو یشان ندنآسحا

 ۱ لامتخا مد ناخ شجون داوافاصم تصزاسفتر نفرطلاجر زوم

 ]| عانى هل ارعمور داپهدنانز ناممیریکناهنتفرو ارت سما
 0 ورکر جا سام دعاسم بو دنارو هضف س کع هرکصندکرثنا ح

 | نادمم مام هاو ششوگکخ تامدقم کو کو زنا برا ناخش هون نیخاوا

 هدد ٩۳ هنسق# یدل :!ساسا یتلوانادریور هت نع تعم ا

 ریش اکم لوا تىقاعو دارطولارن دانز یاربا هل. ارو ځد همد حافر |
 فرش ناف کینگ ندنلولح بودنادانآمدع مرغ هلد!یردغ

 | عرف نیقاو او اند نھ و دافحا م رکضندق داوان !صاکص 1 افا
 | لمصفتهدنلالخه* اما هو قام لاسهدعب # سما هاش لوا ناش جن لح رک
 TS N RTE 2 و

 بد ذعت عاولارهظف ییسیلاه او سرخ یدا دیر دا ارتد #ر و # یدلواس

 سج هبسق * یدل ارس دیرگدزاندر وشکا ابو عادعامندخ ا تازا
 س 9 1 8

 نیعساو 4
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 غاخ ییاحدوا « تامل ها # ۷# لتفناسشهع نا ۳۹ ماد انب 1

 هناشتساق. هنگ تى همالال اس ی" هرات ی |

 | هوهلو بعلیواناطلس نیس اطلس ١ زرو هنا لاو

 یننطا ب سومانو لامه اقانط 4: ادن ینطاسهبیه مر وما راد ءلد !لاتشا

 ریال د جا ناطلس یر دار, نیفاوا لس ناشر, ناتس درنو هز بو دیا لالا |
 درج | نان طل سور شوش بس همهاط نینح نا طلس: تودیاخو رع(جورخ حوا 1

 ا ریڈ ڈرو عقم فاس اخ ےانع یلةارزبت * منا« یداوازپ ربتتفلماس یاریپتسد

 هفلاخ * مف»-یداباررجت هنمانهاشنازیم یلغوا نلالاروشنم بودیازی س |[
 یبهدار مع بواوا شاجو لزءو تن یال م هلت | تن طاس یلطد ابا لک 8

Eدوم بحاص ۷ ۸0 هنسق اچ یدلو ازکم وچ هد ال نازار ع هلن اب ئاو ٤ 

 ا دجا نایطاس * مف + یدل: افامرفو مکح ورا فاشن لاو ناتن سرو

 | نیبعت ١ تودبا دن هره: رن مک یداذغب لاتا نم هدعابیسم ||

 ۱ جر اب مقری داوا تیم منا هیت ودر کب صندل خمس + ِ

 |[ ۸5 4سق# یداوا تیر دلم زام هد رضه نیا لکا ةر اع بح ان :یاذیها ۱

 | هفداخ هب مف «یدلوادامندیوومت دازنداللوب ز  عهنرنخسم ج دناردنز امرو هک
 هوتنو توانا نک صتعم یبدازب تولوا ازآ نصر !یکتهم لباب شاز

 ازار طصا مک ندیردقلاوذ لیلخ »ام دقم »ین نان هنس ف« ید زار

 ءاما ضع: ق وقر هلمسهلنح الم هلاز اقر امرا غ تک رئال درب ندنارو دش +

 مادعا هل اف حور دغ فس لجاخو ٭ ,ماو هننام رف هبا! ناسح ادو ین اکرت

 .ردارپ یدلد اطلس «هرزوا ناکرت هل !نارکیفد اس یعاشو باح باو بو دنا

 || ناشیر, لر تدالج هم دص برلوا لب امبرعناراوس یزانیلوس لب
 | تکلعریض-و ثم ف × یاب ا نا اماغ هک اله الاخ نران ہہوا جو
 كح ةزوح لخاد لابقاو ته .ءدعاسم مک سراغ: دالنو مگ قار من

 نام زر دق هنس اا لکو ته عولخخ ٤ ءا ۸٩» هنس ف * ی دلوا یر و : لالفتساو

 التم هدسالس نام رح ندد ال واراد د۶د هام بولوا لہ هن ادر ودل شا

XA» 2بس هند هز <¬ س سمی هعهتعم نوری ورفو بز هتفالخر دصرار کر دقو اق  
 اب ا ها ار اب ما ی دلی ۱3م ها لک مر ید اک و کر

 ت : ۳ ۲

 یرصاشاا فن ب باد بتا زير o یداوارتماون یک

 یاول یالءاراج ان" ن هه ام و تمدا همت یم حیا ندقوقرب |
A ی رم N با هم A 

 اکر ب ودانالعا ییسا تم نع هرم صد دن ۳ قو ةر ماحو # ناصع ا



  EARدف ۱ ۱

 لوایرکسع ماش بلح نعالاسح یقعلوالض او هروعش عمل ص |

 لاج هصالخ ندنرالا هل. | نصت هلامحو لالت لملخ تو دنا مات لام |هفرظ |

 | ةزاوآ نیرکسع لا تله لاحت د مانو * مادقاه هلناشمراچات نیغماتاوا |

 ءا لص دنر ندانهش نلح دحاسم # ۸۱ هنسق # یدلد !مازبنا یار ص ۱

 نارف تنا ارة ماما تو دناادتقا ارها ظا قش ل هار هدر ةاولض هر ندهعا

 توک لفو زایازپتسا ناهدتضد" ینتشکل وا هدکد تاز غنا هناشلا ےظع |
 عربو مالس مایا بو دازاعارمم هر هبرذحم هدد ہل تروص لبا عاضوا

 هدربغو هنن نیا ر اتو د ۍدلوالضاور ضحو ضرعهرمصرابد ف نعضته ییخردلوا لوم مرزتخ لکش لاطلاق ریزش لوارب دق نال م نامر غن

 روععمندن اح هزور خب تلو دانو غطم یلعرو صام تالمب ۸ ۲ هنس ف #ر درر خم

 هتسق#یالوارورمسم راد اتالم ده اش لت یج اح خاص تام یر دارت تواوا ۸۴
 تعلش بو دیاریش ت هلا عل یریتذ یج اس قوقرب دنع سو ار ھا کلم لاتا

 ربرش دانم دق ند هسک ارج ۱۷۸# هنس ق# یدلد اردو یو دنک هژرب ننال

 اص تلمكارتاتلود هعان فرش هع اخ تولوا قو ودرب ید اوشو ران ال وا كلم

 هنسنظا سفارت ا ناشیآ یاسا زود رود ا 10۲
 ر هنس قلق ۱ ۰

` & 90 ۱ 

 علح ۇس هوخ ادب علخ هکرب ها« تامسرپس ¥ لتفرطق %3 ا ا

 هنس ف زی ی سس ق همت ق - 8

1o۸ 10¥م ۰. 7  

 لتف نيج الا« علخ اعدت ہک ٭ عادا ةو خا لتق فرشاهنیا تامنوالق
 3 هنسق .هنعق هرس ق هس هنس ف
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 ملخزوصتمهنا « تاماشلائدمع ۵ لتقسرس # غرفاناتدعاا
 هنسق هنت هت : هنسق

SNES 8 ۹ ۶ ۲ ۹ ۰ ۵ ٩ ۰ 

 ۳ نانو تاملیععساءهوخ ا« خرف دجاهوخا وچ لحوک ی رشادوخا

 هنسق همس ی 4 ف ۳۳ ۹

vir 3۷:۷ ۷:1  

 لتفا نا نس a تام نسحنهوخا# لتق جاع ریهاهوخا

 هس ق 42 1 هنسقا ۱ هتس

 “1¢ Vos ۷۵۱ م

۳ 



 هغعز E RCE هدنبهناح یصاوخ سف اته

 هد اهمطدو هد انا لوا یسادنا نر دلا ب امش میش × ر د طارت ا لن اع ش یر ڈا ۱

 مصعم ىع نبعد ندفالخدنسمبجومالب هترشاسر کاما ا <
 یدنلوا هداعا ندندادمتسانگود لک تم هما یھ داخ هرکصندنوک | ۱

 روجکودروکندهاشلراسمناتسلا بان * یدشع !مارهثنامرف یدآ |[

TAV 
) ۳ 

 ۱ شخآ لامتشامدبودب وچ ناسوز استر كلوا ى رام

 | هدناجب زا تنطلس تق سیو ناطلسورار ةهنئاح عاهر 5 قوح یاهدمتس|

 داسفا قوح یاو مارآو رارف تدمر هدر رد ن ندواناطاس# یدلد ارارق

 نا ستم تودنامادتاو ید هحالصا یدالبودامعلاوح |کودتنا

 | هما لار اد ۷ هرکص ندق دلو ما لا نامو ناه ڪت ر وک ناز

 . بولوا زارة تعزعدن لع فرشات لم ۷ ۹ هنس ق یدلم اما لاما ||

 یوه یرکسعوایم ارهاظ بس ی هدکد تن | ماش صا ة دما قم مانهبقع

 تام لغو اهل ارومجقافت!بزلو عوشهدرمصم نوک لوانامه دل اهسسغ
4 oc 

۱ 
| 

 2 طاسوهسا بیرغ ماس ول یداداعوجرهمصهفرطاموز یمن |

۱ 
۱ 

 هر امهم سو نسو فاع هنن فی دلو ا تالمر رم سااج ما اس تفه ىلعرو صنم

 اضد نکس تزوص الا فورد نان هد وا برقه رصم فرش

 بو دارا بخان هشوکی یدلوا ناهن لنا هش هراضب مد اراک بقاع هلئحالم
 روشک ناطلس ×« یدلواریسندن اح تمعنو ٭ریساه دنلاا یم !نالواریکقالخ

 | زا تما فرم ندسانداح آر اس یرالام ت دامس ل ازازعا نران ا نج تا اسر
 نیم فون ات ل | عضو نوک نسر اعش هندرار اتسد اعدم اط لوا نوح | قلوب

 ههطق» ردرود ندخاصن اهر اد کو دت اراک ا ت شکن | مضر اعوت رول مر

 ےرک ق ةو تلارون ×ر مشر ل نم ناش ةم العا نا« ةمالع لوس |« ال اواعج
 ضع لکحوتم هفلخ *رضخ ال ازارطلآنع ملا یی« مههوحو

 یرکب ش نوا نیفم امو هماع لومق نکا شلو بصن مهار انریکه

 اول ندم اکرت دهد :اطنامع هکر دع)اوذ سم هح رق, لسلخ ۷# ۹ سا

 ١ كس حافرب ون مرو کرارا مع یرض ھات لا

 هاررف اسم یها دکر امو مد م طو هناسصع قدر ط بوس |لمحت هتسو

 ام و

 لازم یروهذةزاوآ لالخ هو دقلاوذ هه اط سار ۷۸# ۰ هنسق# ی داب ا مدع
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| 
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 ءداسو مضوادتاتشد تدوکح دندمهدنهراتهاش برعاما×ر دشا |

 لسوا ناطس دادف یلاو نلاوحالام نارسخ قوح ځای داد اشودرب |

ERENT I 
 اس

 بولوالی-ردنب لڅ هبناج لوا ب یدرینیفاوا لوزمم ن دن اح بصنم
 لملحر دخلثات هلد نا برر آت موکح هبرهناش هبامورفرب مان قو جا

 روهشم هل. اتم و روذوو تفصن لاکر ون مناخ ۷۵۹ هنس ف یدلوا

 یلاعاشدایروکذ م هل. اقلوا ناورشون ناتسادزج- ان ینطاس ماوعا عد او
 هحذ هنمان لنامارکیالضع هدنرمضع ب ولوا تلدضفو لع تابرا" ف سم ت مھ

 قازاتفتلانیدلاو هللادعسفاسفن تالا ماج ییح × ررر قو فتا ات بتک

 هک ی ج وح لسد نام *ردرلشت ارم دصن هلمعما ل اح یصشت مصتخح ید

 ر درا دلو انار اعرفه د قا هق تشد نامو دمال تولوا تا هدابز ندرفنزونوا

 ةدیاملوا نولوا طومظمان یلاوحاقالخا بقاع ندنتهجةاور فالتخا
 دازح نیما وا مسمیف 4نسدر ی ريع نددادم تعاضاو لق باعت اداوس کب

 یدنلوا هلاما هرخا یرطریس لمس هماخ

 ناشایاسنا ۱
 ت امر گر کتههع نا ۳۹ تامر هوخا ۷ تاموتام هنا ۷# تامییوح

Eهد ق ج هو »۹  
1Fجم 104  v4 

 لب فاحهننا  لیروا هح انب ا٭ تام یاتفوت هخا ن ا# لت یدادوت هوا

 هتسقتأم هنسقتام هنسق هنسق
e ۷۳ 14۰۷9۵  

 هدفرطاع رات یفیدلوابلات شک هتشر یدنکشاطدح ظفاس لب یدریبهنما

 فرطالد هتلاقتنا كب فاج تولواناشریکنح نم ناخ بوت نیا ناخ نا س
 رز تثنفیدلوا هرزوا لاصتا هب ه.ش لوا تشد تم زد السلام

 دخ | نیمعت 4 هاخ موس سم هرزوا قلو ریکن> نی یی وت ن ناخ هکر ندا السا
 بول وال م هنس هیراع د تند یه دنامرد مامر ےرکص ند لات رال احا

 ید ەو زکمهورک, لوای دشود هتسالسساتسدر ۱وه:هر و دالوا ضب مه دعد

 ناخ 4>اوح د و ندزیگنج دالوا یاباش ۲ رکص ندکد تن ادام دع مع

 یودعهدندودح هئاضاشو نیسخو عبرا هنس نکا اان :یلات

 نتدطلیس تعلح لا وتهمو لدافو# شول رم ماج ندنلانالغ وارا اوا فاح

 اندا تموکح تار عفر ادتدا هدفا عبق تشد ندند الو اریکنجنیرنوخ لا

 س

 یولهم ۳
۱ 
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 ترو بواوادوب ان نددو هش نف ادوجشدوجو بکوکهدماجنا هتسخ ماكنه |[
 لالحو ةاج دشروخ هدنامز لدناهرکصنژق دلوا لقتنه هند الوات موك ||

 ا رارکتنابنامرف لابقا مف بولوا .لیاز ندلاکرا لا فص اخ ناسعزولس |[

 ۱ مکح وزة هيا توررابد نکلیدلواهامو ر هد نز هنعط هدنه اک هنوف

 هرینورپ یدشود هنږلغت تسد باغتهزب نطقره ولو ناکماهکش انامرف
 لطم ترض كرترب مانلغوا نیدناند هسخ | باضصاهدنسح او هربت هکهرزوا
 ۱ هکنودمجواشننمو ناخوراضندنرازکوتوا ضا همق وس لولم تو دی

 | هلتتسن هژودنکاملاس زيري د نوری دش دعا تم تعوبع ا كاا مان

 اف ابوج فرمشاعا هنوزم دن ارارقتسا یاکتم عضوه راطقا نالوا هتفان ترم[

 | بلسندناو مون نالو هنمانناخ بودا ادس لالقتسا لاکءدن اههزرآتالم
 هدنسالمما مابا ی دشت ادوعص هن فا دنسم یمو دنکو* دوحخو بلسوزاسس
 | كدا ندب لوا بواوا یکم هل دو لیصحت هل | ام عو بکت رع یملا نم عانا
 ۱ تددوهش عاب ف دوب ددوحو هن دوام رد نیفاو اریکلاعیدادو لط هزاوآ ۱

 ندارم نالوا یه اکشضق لب فاح ناکیزوا ناخ نوعا لغ_ارهق تمدءدنکرب
 بو دنا هات هل اداژند الوت ءفرشم برضه در رت فرش او هاو هتک اس قوس
 یدلوارابرب شارا طفزومتردندرادتعفرهاوحوراش دو مهرد کودتا عج

 || «دن لی فاجو درب هملنم نادرخ یررشادرکهح کی دد نس چو نام هنس ف ||
 یهاشهالک نیفاناظاسبواوادانامدع مزاعهدادخب ناکسادانین> خش |[

 مزاعهدرمصم یفاسقف انیدلا ماوف ناسلا ةب اع بح اص م ف ی دلو ادنلدرمم هلرب

 ۱ ده شهننههدربن کک نیا راتمق ی دلو افا جر تجر هفاسفل اراد

 ر دق نوک ق روه دق دلوا نوک ن اسقط لج تاذم لئوتاشزب مدر هههکر دروطس ||

 دور ڪڪنذ رو ییناتزد نزا: ا فعالا مات هقلطا نیمتسم هدهلاوقممابا ۱

 وا طنفاخمقردشمانلوا ضرعت .هتراتایو تاسح.نکسل بوديا عضو |

 فدوعلّم رب ندداوق هدا ع کوه تف الخد چ ع٠ ددادخب خد هل ابع ۱

 هدننکراتوبدراددش شوعت یم لج بو دیا اتقلازکد دلو هاد قرق دا تاجر |[

 قیلخانفرشایالّسناو طاسترو ذخ لب قاز دات ةلا نا سفر درا ت ادارا ||
 زرع رق هلمناسم تفصن تادیاهدزرآ هتلطلساار اد یآیکاریو نیرو ۱

 یمودنکو نا حبر زا تطاس د نمان لب یدرب لغو هرکتست دکد تنا فرمشو
 | لو وا یدل بوین ادن فمع هفاصبت تشدنالوا ی دقهاکتمو = |

 ت

e< 

 س E ج
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 هلاک لام هنسادعام بوروک قازرا هدوعسم نبا لح یزاغتاسصق لمعد
 ناشنومان بولوامدع جک یراوتم خد لوا هد ر هزا» یدل االبتسا دپ طس

 رظنهدناشع ل 1عراون ضعباما یدااعهدناروا تاحفص جنا نابقورلس
 دابا مدع مزع دا.تکح نیدلاءالع هد امعبسو عبس ماع هکر دشا راه دسر

 برض نیفوا لب لان بواوا نیشناج نر دلا تایغ یلغواهرکصتدکدتیا
 ثابغنددالوا با صنم فی دلو لاله اهدا تفا هلمادخ م اشآ نو خروش
 | ابلطتبرقت ىيەنىكماناشاي صا رش یآ ىلانيغلوا تصنف نردلا

 ابا نیش قایغت الاب ها سدا هم هرکصن دق داوا هام لب اى هاش رر مور
 ماننامرف هلابس می لننتوص نیدلاروت ن دن ساناق يهد ره یمن سابلا

 ترهشهلءناونعنامرفرابد تاب وب تکلم بو دیاتنطاس نیشن تگ ی دنزرف

 هکر دلوا یدافم بنک یس نالوادهمتم یاس قوس لالاو>ا» ی دلو
 هکروصح ان نتذ ندناریاروشک هلداریکتا هنتفریکنچ یالبتسا یالبامدقم
 *یدیاشع االخا ندننابرا ناصقو یرقو»الح اندنرانطو یی ها طزه
 قاسرو#رذکم رابدوراد كلرت دا فوض هرون یراسبتر خ.دهورکی ندن اربا لارا
 رن قوصهرو بودنارارق لحر طحهدنراوج لان مرا نالو هدنفرصت ی

 هدنماتهاءدهع لغوا ماننامرقنالو اید الوارنک | هل..فامرقنامرف نیفلوا
 مهراد ف تمدام مهراد لد | قاس رو ةر کلم نام ماوعاوروهش هجن # یدبا|

 نامرق هل !برغاد برتتر هرکصندکدش ادا تج اداپن شیب یش ل ماب عم
 تار حفرت لر لاسقاو تءذع اسم بو دیار حست ونک ذنب یس هعلق لا نما

 رد نیُشناج دم لعوار#ر دند امندرادماوعا دعت ید !لالقتسایاوعد

 لزارتف هبقوملس تاودیاننل.موعه یداعا ضع همورمونزيم ,براوا

 روات هبضق سکع نکی اشم آ هک لغ نشو غی هبنوقدجروب نس هدمانا ینو داواز
 نادناخ بولوا رودندتتسههرناد یر دار یککاو یدنک هلب |ماقتناریشعتو

 بای دلا هراوخ ریش لغرب ماندو هراومکص خنک مقمیجناندنمرق
 نسدو 2 بو دیادجو سةد دقن لذ هدتس هدا ل انمرا یاد> یدحو

 ی

 دادعتساداشرا ی راکددمهب هبکلمر والت لاوحا یوا ملا هغواب دسر

وایراتلود چ2 رشا تر وھظءاد تراک ابوک بوریو ماطن نسح لاک هلرب
 قل

 ارشح مارتلار رم یناونع یردملا هدریشانه عمتاوت یدافحاود الو !هرزوا

 کود ارو هظررف نمف هاو هیناشک تاود بان بک اتفآی دی
 ماكنه



CAF 

 تواوالد ام هل طابا تشع هلا ل طار, ذخا» لزارا «یلیمو فرشا نهم

 تما قوطو لصاو هب همسفر بصانم یابلعةورز لفا سا هد اش رایاشر |

 ناهاوخ بت بولوالمضمویسنم تنادد بابرا ندیایشاتندنلومق |
 یردارب نالوا سج خب ؟ نک هرزوا فامرف لنا هل. هلک قافنا تلود

 هبخاقبرط نام بوناوا حفرت هتنطلسر مس حاحریها رفظم تام ||
 ملا یرط هدا !لوانا مهو #هداتفهنا دنر هاج ناہعش هرزوا ف وه

 | تس دنانزردق یایلا نواحاحریما ئپ هتسق یدلوا هدابنور همدع

 ریفنت نیک طارقاذدا سا مادعاو سوح سما نک بولوا نایهاک هدننطلب
 ماهسهناشنهدماقم مانرمصتلاةمق هلدا ماعواعبودنا ماوعوصاوخ بوق
 امر نامرف هدهسرپ تاک نسح رصانتلم یرداریو مراکز ور ماقتنا

 هل ءاکرد هجو تم .دجاهللايعاب 5 اع هغ. ۶۸ هنسف یداوا راکماکو |

 ۽ ۹ هند ف ی دارا ريکا هدتفالخرب مسرکیون | هللا دضتعم یز دار تولوا

 داو هد غهم بولوا هدنردیللا لاتر اهم دع لاع ل دما هد شابان ع رات
 تند نسحرمصا اله لعاهللاور دشوار ر کر رح نةتنههرزواناوا یدحا

 ۱ یدلب !مامقهدتنطاس ماشم اص حاصل ا لمل ا یر دارب بولوا ن خ# هلا حل

 یاد نالوا مقر هدوتس اد I هداناخ ع رات نیسجو نیتنناهنسق

 زاد :هرکصندتداوا تسمههرهوش حوا نزرب هدم اش سواد رط هکر دن دعیاوو

 هداماب دولوا ناناغ تماوحر تلانددوهعم حتوم نالوا ناشنند هلطعم

 عن سهل ماها فاك ا | سحر سو ۳ هنس ف ی داواردیدالوا هحاو »رت ن کیا ۱

 بودناتخغو جات لر لدا قمالوا تعءدعاسم نکتلوافاغ تسدنشن
 نارادبارس هفاطرادمسهدراز «رسروعاغط ندنارارفندرازراک نادمه

 ندم ناص ۷0 عهنسقیدلما شو رم ماج ندنلایصهجاوخ نالوا
 تخرتناصو تاجو تهازنو تفع لاک رزوا یعسا یابضتقم دنا

 عضور بجو م سهلا اند نما قم ب ودنا تکر ر ہرزوا ت دابر ےکح یارحاو

 یرلد ساف ضرع تیذغدازر دام قش یکن ار ندا یحانکداشمالوار داصدراب

 لخ تعسط لظنحتبرش ماکسالتزاف تیعرزابکاب ناطلس لوانوحا
 :النم جرات ۵ه هنس ف یداروک نسخسه یسەدأعا نسح ناطلس بلوا

 فادراح بم زع نادع یی ات ن را اءالع هکر د شلو اناس هدب زج تد هدسرردا ۱

«۳ 6 
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 ی دو فر مط قو تونس نا نالوا لو سم همورراد خلوا شال هنف رط
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  ۱ةدکلمةحاسو هلازا ند تمام یر وعت هدقدراوهداده امزهنمنیخلوار عمو

 نسحو ناخ نایلس م ف یدلنا هل احا تک بسا یمو دنکص

 هم دص هدررتس نادم بوروستعزع شخر هناروپتمهنبناجدا دغ فا بوج
  1ماتم مهار ا هللاب ین اوم ف راد دند اررکه ارمزع هر فاکلدا نسحرهق

 نرادجا هللا ماركا یبةدازمعمدقدهع یلژ بوناوا هلازاندتفالخ
 اوطا یا ندنون> ضع ۽ ۲ هنس ف یدنلوا عدفرت هتف الحر دص یدتسه

 ندراستعانیع یروصنمرکبوب !یروهظروما تارکنع باکنراونوکانوک
 کل وصوا دعو ۶ ینمهصوداعواح هر ۱5 یک ندیآیکدا نی کا طاتسا

 شع_ادوعص هتنطاسر رم لج وکی رشا یردارب هدنشا ی دب بولو اد دل

 بوز سوک و هه دیا یخ دب یم مخ خد لناهلساضتقاا مما ف التخ انکا
 ناعسارهم نز هنعطو ناشخر یاشفا یکو کل دج ارصان ل رکی لاو یردازب
 دنزرف بو دیااقع كلم مزعو اةن ب یامند تنطاسلرت ناخ لیزوا یف یدل وا

 هاشدابرو نم ناخ م ی یدلوا یفاخرب رم سااج لپ ف اج یرتخاهدنزورف
 ذالمو الکی ح عرشتمو عروتم بولوا هاگتسدتلدعمهرابر مو هانم تمعر
 هنا يفسراوطاتلودسومانرب اغ مو تنطاسناش لع دجا رصان یدبا!رقف
 | رازی ندودنک ر کسعوارا ندتهج ین داوا یردصمریارب ردان عاضواو

 یزا دکن ما صم نو لراز ازوز ازش مد دلل لغت تسدریز یمارقفاباعزو
  ۱یکودتىا تفلاو سنا امدقموە دمر ندرووج رودایدصت ید لواو ندا

  ۱لیععم | ماص تل یردارب هد ار اقافتا بولواهدشکت خر هتلزعوار نایک

 یکرح هرزوا لاح نسح لاک هدننتطلس تدمو ليل چر دقو تعشح رصعزدزع
 ١ یابزهماتنزفاب و> نسح ۶ ۳ هنسقیدلوا لج یان ره م ندم ي>

 یردار هنما ةمكناو «لعو غوا ىر همدعروش ڪس بنا هلنر دغ
 لترا ةد یمه فرش ار ناشن تو مان ی ناخ نا چاس بودا م دق عضو فرش

sa en artery, 
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 کم٤ ء هنسق یالواناخ هن سک مان ناور دون نالواوکاله همان بسن هجا
 هسردارب تولواماد راتفرکهرکصتدهمساح دیدم دما هدکزکرنصان

 هناشع تل یرطلععما ٤٥ هنسق × یدنلوا مادع !هرزوایامرف لصع-ا

 ۷ ؛ 1 هنس فنا طلس ہرے م نابعش لماک تله یز دار بولوا ل حر دنا لڅ
 همدع/اع فرط هفنا فتح هدمرحرود ین داوا تم اعولم لحوک یزشا

 1 نامش م ف یدلوا ترخا تنطلس دن سم نیشن عد سه بوماد العو غوط درت
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 فلتع هنفرط نامبرزا هلداهومنا هورکندناسنابوج ناکتش اک یابانقب
 یزلکد تامارا م اخ برض نیفرط هاسسه دغاسط هلا وک نماد »ران دتا ناینع

 رارقفاک ابا نسح حرش رنطا یت لبق هلی هلیح نابوچ ین درج هک
 ناطلسهدزتسو برح نالوا عقاو هرورضلابرکی دزور بو دیارامتخا ماکت چ ان
 یالوا ترس ریش ریش همعطهدنلا راریکقعو ن رک یداو دادا سده

 هدشنادخدج ناطاسهرزوا یراتخ نابوج نسحزممش هحرکا ۳۸هنسق
 تاودرومآ تلل الج یسو دن کک بودااخزیج لاغشا لب یناسیرتخد
 ح ره ست ای ولوا نیکنو جان تبجاصتلغتم رب هدنممز زمرد نکلیدلؤا

 د اکل ا نسح تش یدلوا ریقنو نغ زوس نانو ×ریکحوا حیرصو
 دج ان وا کک بو دیا دنع رحت هنفرط نار دنز امو دند یمهرک هناجناسم
 ناد زا بناج مزعو ناخهلاصا یرو اعط ناردنز ام مکا ح ند ند اف حنا ناخ
 هارد هرو فطر باصعتسا یکم فاس قابو ج نسح حس ۳۹ هنس ف یلدا

 لزا لداقم هنر رب هدهعا نه یارک ب و دنا تاتش هک | تءرع

 قامت انالواهدن راند مو دو مداخ هلمس هع دخ فایوح نسح دن هدنراقدلوا

 جسشووبرارف هداد رتسا بنا ووت اغطهدراتبش یر ادهدرب بولوا لدنم هقاقش
 هلودلاداع م قیداداراستخا یتمدخ لب قاسراچانفاکلا نسخ |

 هرب فاخ سانا نامی سندنداضحا وکالهنابوج نسح ممشلب فاس
 خوراک ایک فاس بودا سالج اهناحبرزا تد الو تموکحنردصو سالا
 ندنراعرامتخا تلذم لب فاستمدخ م قیدلد مع ورت یساعدم هعگزو

 بناج فات نسح خش نی فما وا نیما ندنر کم فابوج نح منمشادع ام
 بودناناغ یروعت نابهج ندنرامتخم وکالهلسنو ناشءفطع هدادعب

 یداناریدن نسی شمش راسه بعت لب یرکبرایدو برع قارءروشکح
 د:مطاند معلو ب ۳۱ وار ادناب ارگ ەن دقنءیفوتسمهدصو3 یکتسمء ها

 قثاویمهدازردار, هدتفالخ ردصرلد دياز بصت رمان تل هنکد اراویلغوا

 تاسح راموط یطدح دان تل رمصهنا طاس م ق یدلوا مهد مهارب اهلل

 ۶ هنس ف یدلوا روطس هنمانروصنم رکیون لغو! تنطلس روشنم ںودیا
 تعراسحدنع«ریکنا نا نع هنا رزا فرط هد ارو ناھ ج ف اک ادا نسج

 یررتسو برح شخآ نیناج اس مانه مد هدنسرلاوح ناجوا یار بو لوا

 مورخندرفظ باصا هلاروچ ناه > نبجو یلددب یاضتقا كارت
 س ۷۱



 الا -یدج تود غامد ملغ ندّیطلس لاشه هدزدهغابرق

RNنالئو 2  

 تا هجنا هلن جوش و تاباقاب نا اوکو اله
 كس .ب ۳ هسا , هرس

A 1f۱ ۹6۲ هند ۰ ی  
 دغ هدم دادخهوخا« تامدوجنازاع + لدفو دنا هع نا لجون ۳

 هنستام تم اف هنس
 LL ار ۴ 1

ANE Nتزاوازاو تضربا اار  
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 ید دع افاصتا هلد !یابصناو لد ءهنسح تایصوایالمسا تآدیالح

 ناخ بر لغو اتو یاراندن دالو اناغ یل !e وا بیصتفنددال واٽ مەد

 ورز ندندافحاناخوداهرکص ندیایلا بولو انا طلس دنا رزان
 نیم ثز او ناخ یسومو هدهد رر اتم ناخ یہود نیا ی وزع هجو زخ

 ,تولو رو ضحما ما کک ا۰ دنر و من هب ودوم تاو دم قیدلوادءعسوت |
 4عرضد نالواءرزو ارارق هدهورراب دهنساحر ی وا اود هدرد یراد) وا التم

 اجلا ویا نیس> نب افاکلب ۳ سس وا

 سوی عادل نیو رج یزد هد اول

 مش هام مق ید ارارقهدّب ر: نار ۱ ناطاسو #رار ةهدادغب روش

 هد هنر ما زا علا هجاوخ نددلام شک هسددهدنرفدنفرعهروهقمر اوج روسو

 کشو یرد ازوردب مکه سلام یدلد ا دورو هدو حو تایر

 هریکنا هتف کج لی لس هاو نواح هنو یم هد ج یس بولر ازود

 هل بس ر طاج سر ن الو ارعا دن رلمدد هل امصاتتلم کیم هادا

 نا را ۳ ےن ف ی داو اس املاهرخ تفالخ س اہل بولوا ند صو ق

 ادای نح جم جک اطلس نب ج چ در ما لغواشاطروعت ندندالوا

 ن و ندنردصهرزوا لال ةا لاک یمودنکو فان تسدءد اه: هلسایم

 بدا رک رگکحاالایدسح را ةنابزند دد وا نایماکو لایا

 یا یو و
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 لر بود بارو مان فصام مزرداعدرکدم ت .تفعرد ی دل وا تار باسسآ

 یسالت هنشاظرب م یدلباعفرهیاوهوجو عاق ندنساسا ف هسینکبداذش یا

 أ :یدلو راشننا یراسخاو بارت هدو بز واک باشن 2 همر رادقم نداک ۱

 تو نام وک لر دنا و یکتا ناک و الزاد رح ۱۷ هنسق

 لناتقمهدس رق هطا رعد ادهابحم لس شد تحت لمس ادملولاوب ایا ساری ما |

 نیک یا نغلو یهانو تش, كنانمالسا یملاتانعو نوع یدلوا

 ام ریسهریشاو خان اون تام ترصت تاوغ بوشود هک الخلاتزفاکهدابز

 یرلساب دو نرد یك سره شرک ندکترف لوا هرم حت هنسق ی دلرا

 [ندراسادنت ی هو بواواراساد مز لشادفامسیو نز نل نالوا هنمان |
 مالساتوترا وتان جو 23 ادنراص-ز کس نرانو دا نمناک تزوج
 لوغشم و ایفا pt لاو > در تدد AF هنس نوعا

 هاک ازد ردشناوا نامرف الواد مده یرانصن .سنانکن کیا هبجلةواص
 الدە هرز دنکسارخت نزص رقت ل او نامه تواوا ادسادص ر: هللا باخ نم |

 لوالا حد رشف قا راسا تالا مر دوس ر شاردا وب لنک هزات

 تد الو ف ارام ن دلادعس ان الوم فا دلا ع ع لض اق ند رمش ءو ید اس

 ۲ عهنسق ی الوا دوش ا نات شفار ەدە رد مای نازان ةن الش الشات

 ماجر هدهروشم ان دزو دلس تایوخریدا ناخ دسوتا تلود كالا لح

 هدەمرکم کم یریغ ندنوا نیرمشعو .عیسهنس قید ماتا هاش اع

 المص لمبر رک دووکست مان نزلوا قنوه هنا دحاریخ عار هم دکل ابو

 : یزتهعرمسد بولا هنرادتقاهیضق یرودا دقعو لحمامزرو نربهاز شا

 رو ریما خر ارتاو اراد رع اشیغوار کیدو هناننازش ی هعتریما

 هتک نیک نیک ا نلوتسم هزوشکررب ییصاوش اتو داور اد ینا
 !اعدمربومت ها قتل ال دو هبات نوهارب شه یسادعا نالوانب تضف

 اتار کس هن همنانوخ فک اط تا ردناشمدهندا شنتمکم یرط بو دیا
 هحاوح قسمد لوا نالوا هتلماتلا یتا ۴۸ هتسق +یدادا رودص

 | ناب روج ریا شەت ب ولواردغ خةت« دناسارخناد وجریمآ یردیوهد هام

 ۱ نوت اهم - از اوت ترف یر هفته لا لاو لو هی هنکسار اردا دم

 ار ور یربعج مهار ان ددلا نان ارقلا حبس ۱ قیزلوا لصاو راتاو

 ۱ لوالد موج نا د سوبا نیت نا هنس ق ید تردابا تح ار ناج ۱
  ameمرد سم -

nes e 
 ےس س ا
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 |[ تالوا تمالستنساینج ۷۰۸ هنن فی دلپاغارف ماسپخالبانینصمو
 ناب ارم ےہ عح عرش ۶ یرامح اکو دید | تطلب تخاخ علخ یرا تخ اد عرمان

 | نفر هتنطلس عفر دن سم یړیکنشاچ سرب .شوزو شر کسع هناغته عدا

 یالاو 2 هما ر راب رکید رضا كلمرا دت ایعات واد رقم ند دلا نکر تودا

 ناشی دنارود نوجا ی سوا لوصو هلوصح هر ذل ه.دماود ویر اکیلا هټ: طاس
 ماعاهدناو *ماسط لاما همانش فرطبولو اراداوه هد راب تنطلس

 ق اوج قو .تودنآمارا ی یرمصم هرکس راسرچو یدط ماھ دو مر اول

 عج هدمنادلس عوطهباسبودناتءزع طم یر هب یرصاتهاکرد

 یرصات لاماباتنا عولطرلد دلوا مجسمو اناج شوک ینامرفو |

 لزا ندننطاس تن یرارطضا بولوارکنشاح تا تک یک و رغ ثعاب

 ماد تروریسم E رمان تل محا رمز حزان مد نیک

 هاه !بحاص ۷۰٩ هنسق* ی دارا لاله لا هرو مط یراوتمسریم

 ىدلىاقاب باسحو قادواجر ع هاد لص هدماح قادما نسح

 ییسهدازردارب نیفاواهدا هان دا خمس نا یا شع یدحاهنس ق

 ماکداش هلا مالسا فطل فرش بولرا ناخ رواة دانا نا لیزوا

 و طب ص هزوب له ناخ بدت لیزوا سولا عمچب (؟ هنس یددلوا

 تقاش زهتشر اصهما ایم هژزوا یر ؛داعنالوا منم ام دقمهدهاشورصم

 هاب | نوتلا ل دزو هر ک ی دی لاسب لاس هب یریم فرط نوع الرو

 هدننا دخ مشع سج هنسق یدلزا لوصچنیرد یرالوسم تولوا دهعتد

 زیر ءرگ نمرخ ةدادد درب هدربرمت :هبئاطلسنالوا یمهرامهم هتحاتش دم

 یدلوادمهآسورعو لصو لئان هلا س هدرا دعس وب | ییعراناسارخ لاو تولوا

 ن بولوا:اسلصوالع اتو ضدنا دج هحرکا ابق
 شک نيمو هڃخ ىا مان ەرا مس هسر دم نوعا ق هدر ندا دة دراما

 ندا میرا ھا نغلو التام هد بز هنلطا به ذم هعشو ضفرن رکلیدنا

 اعا یولوا لوت سمة اقم هبرنضح ابد, اعتدنا هاب یدناز خا بانتجا |
 یا نکماامهم ندراشوم نالوا طلسم هنل الغ هردم ارو صقلا ماند هبظوادنم |

 یهرکزوجوارل هتشنالواادس ندنرل هتفک هد هتفهرب بوناوا لتف هلمترمش

 زھر نر کب ترواک بش لتسهماشیداو 9 قیاوا یربصم بدرا قلا

 نواونورف یدنواو نان قررا ن نايا رکو سرم گن



 ۱ ٭ ناسا یاسا : كوانالغوائز اتنالوادوجسم هلم السا لەن 1

 ۷۳هئس ق تام ناعروع هدفاح 1 ۳۹ هنس تام یالبو هوا ۲

 ثارهز پاریس نارو مظعاناخ* یذنا رونلوب ندنفرطناخ هبلغ
 یداسلار رتا ندداو لوایالخا الو نواب نوع ۱

 هدءرفهرفیار ص هکر دارو | هد یھ نالواةاورروهج هلعقفته دم قحخا+یدلوا

 زوج يم "لس ناف یاتکوا نالوا یک نی شنا هدهضوم ن ناوک

 تاودودوحومهدهح او ووا یر هاهم ف اکر روک ۱

 «تاموکسزع نا ¥ تاشازگشا % تام یانکرا نا« تاریک

 ةف هند ق هنسق هئسق

“e19۸ 1:۷ اه  

 ندد وجو هخاسب یلو ار |تفرکهر انائدادتسدداب دک ى دلا ءالع مور داطلس

 # هب ۸ موس یداوا مود يه ۰ 5 ويل تاودیانومودعم

 ۰ ۲ ناس ا!ياسا ¥

 .نالسراءزخا زن # £ 4 هیس فره شلئوت

 هنسقتأم . . هنسق . , , هنسق هنسقتامو
ora 0.٠ Va t0٠ 

 ندا بسه و وب و

 و هنس هنسق ۱ هدسق 7

90۰ 0۰ ۱ 9۹۷۰ 

 دارت و شام تابسواکک هنر تامامنانو ۳ هر عاخ نال رانا
 ا هنس 7 هنس هنس ق

o 111 ۰۷ 1۰ 

 ن دلا تامغهننا»+لتخند لا٠ نکرهوخا» لزع نی دلارع هننا# تامورشک هی ۱

 .. :هنسق لزع هنسق هنس هنسق ۱
9 ۶ ۰ 111 ۱ 

 ةا چ » لنداہ کک هانا ٣ لتفدوعسم هع نا
 هد ۱ هيس ق E هنس

 ۳ ۷۰ AE اهن ۲

 ه هک کور كاد رتا الم ندتس الاس زر صا صد یلاشماوررکنشاچ س را

 ندنناحلکد ندکاموءراوشو لم اهدا ماتم لوا بولوارس دن نسح هار ۱

 لعواشاغزرسوراکشودص نوڪ 23 هدرصهفارطا نیو ازار
 بعص ‘لةم مان رک ت ولو صال> اریاب ار دب لس هنا مپ اد توو جحهارر هر

 عامد4 SEE تطاس نایبم تیز هر هال
ma. x 
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 ۱ | هما یر اصنودوی به ماکحاسهدماشورصم مف یدلیاماکا لاما 1
 _ هراوهر بسا )دهن النه دمة راتسدادعامندنر اک دشا فلك ەدابز ەد ەماچو

 و دیاریقق دنس لاما یالسا لها یار قفى :راکد لکت سا ار ەدقاوس| بولواراوس

 ۸ نراضرعهلد ایلواراوسرخو» لد دمت هقرزاو رهصایدنلت قآ یدنارلشلوا

 " ق اطلس نامرف هرزوا قم الو ماده هدهنناوبد ل اع ادم نم بو دنا لسمکت

 : برقع یسرودطو شونو مدا هدن درام۷ ۰ ۰ هنس ف # یدلىا رودص ۱

 رلذدنا هدهاشم یرتا تربع روص لوابوعاب لوط هدننروصرومورامو

 ] هسیفن تس دق یم هلن یاب کا اح هقاخ ۷ . هنس ف یدلوا تربح یازک هنامس

 .نامیلس عمرلاوب هتل ینکتسم یلغوا بولوار | هن والخ فکتعم هدنراوج
 | توق بطا طخو یر نب دلا یحو یبطرق ممایدلیر ات هدتفالخ ناویاردص
 ردن دریهاشم ندبامالسل ارادمزعهد هللا ره انک اح تفالخ ماناییصعتسم
 مد یهو اذلرمر اباسوبح ةددحرمص قادح حشاش بت حوا نان

 .هدهاشهمایرفصل | رصهدماشناخ ناز اغرکسع هد امص ان تلم ۽ هنسقیداوا |

 دهاشلاصو تاود هعن دوا ۱ لاصج-ترطایاوقرپ :تولوارا دورکزو رفا هکرعم

 | یدلوارفلانیا تم یاو ناخ نازامغ ناکتشککو مسسیم همصان امر فلت
 | زترانکفاسنزاغ نالواناشرب ۱ هجا اومار اوج یی نابرمصم ۳ هنس ف

 یی الوا ل لد ق ابر ۴ هزور دنح بو دنا ب ذعت هل ارساو لتفو ی .تعن لد ەت ارق

 هدایزناخ ناز اعهلءاوصو مانا مامب یدلوا لصاو هتمالس لر هرم-لبلق لقا
 ض یمنارکرادریزو هت سخه دن رق نرو زق هد !تربغع طرف یالمتسا بولو !لوام

 رامع» عرتهدننرقرب مت یدسح مقیدلوا هتسکشواتود ماف لغم دنوم

 یدهع یلوو یردارب تصو مک بونلوالیوح هناز اع بنش نالوا ی دلم عمط
 هب هدننا دخ دج ل لج مان یتعم | هک الو اهدننادخ دغ ناس ارخ کا نالوا
 چ و رر وډ نه ناخ یدنلوا لمعتو مارک دا ع فرت ف اخ تس د مر دش الد دمت
 | نیک ارو دقم لذیهدن ضا رشلاریخ ترضح ننس یابحاورهطم عرش مکح
 لصحهزادن ایت ته اف رنیلسم ةرعاو «هزاتو تاورظنممندهدننامز

 تریغ هممالسا كلام نالوا یمکحوراث لماهارادنندهاشدادلوابودبا
 ناف ارعو لضفرویزناخ نازاع هکر دریو طسمهدن د شر و ات یدشلوا همه اشدالب

 ۱ لع هد ناتسکرت هلناذهان ال وم نالوا فادملا دعهدنلصا بولوا لما

 هدنام زار هدنراک دنا هث> ام هع رف ةر امد ناعهو تسرعو تمکح ||
 , سس سس ورود

 سەت
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 | یرهتثاکزوروف ریعا«دنبرف ناوصنحت بولوارارف نارکن نانعز اک ستو دان |
 | تدکم, نوا مّق یدلوار ایکس ندرسرابهرزواناخ نامرفوز اتذرک هنس هب

 الدق رط حوک هناخ نیغاو ناسارهندنتس اسریشعث ناخ دوجناز اغراناتءدابز
 | یدنلوانیعت رتهءرروناح یشحو لوانوقاف_ لحاسبودناالانافتتک

 نیالاماسح روصنم نام هنطلسلا بان اغتک هدنن ابمماشورمصم ٩ هنن ف

 | هددحرص نصح نصح ایتکو نیشن اج نج ال بولو علخ ہل ہنر شابت نیل
 بابرا تایرتفمیژاتنددسح نازاعدوجناطلس ٩ هنس ف یداوانکم دلار

 ریما نالوا نرخ واند تلود لمن بس بو دیاناذا عم“ ءاقلا هات و تذک

 عودوا نددوحو هحاس دوحسد مورر هم ق یدلبادمهش یزورون دعس

 یرال النمتب اورامابولو ادو قمم ەد ااو هاج رهسنابق وس لامقا مخ اورا

 ندلازعنزارف نیدابشک نی الاءالع یسهدازر دار هرزوا سرداالنمو |

 ناعام دقم هکردس :رغ ۷ هنس ف یدلناسولح هتنطلس تش سو کبک

 نی دلاءالع تاب اروشنم نالوا خر ومال راته اسو نن اع و نا هنس هب یزاع

 هدنگر ات لوا هسا هدنعر اوت بتکت ؤلواررةم کر دتب ارو دص ند ناو دد امة یک

  azaهیت تا ۳۳۹

 ینفد یفوت هوار دررڅ هرزوا قاوادوحوم دوه هه دنا و تطل م تخ |

 بسا لذ ها صاو هک زور نیزرف نیچ الة اب غ هتلاو )رون روک |
 ةراکر دغ مادخ یزاب تمعل نکرد اودوه دغر طش همر نادم فرکف

 ناطل نالوا نکته هد کرک ن صح هرزوا یییصت حال تولوا تام هاش هلی امرح
 ناشخر بکوک ۸ هنس ف یدلوادجادو هلا لسم كل اس دجرم دان تام ع ولا |

 تعکو یانمانرب ام سور بولواناتااع تاتفآ شر ہدفر ہلا ر نام لآ
 نوعا ناسه سومان ةظف اع ناخ ناز ان ٩ هنس ف یدلوا تان برام! رک

 رية وتو مارک آیورزاهرسان تم برعروشکن اطاس هن ساجر نیلا تا حالصا

 بس بوم ارت هدرصاتر طاخ هعفص نواسا تفط الم نوتکم کودتم ارج
 درتن دره لد ترد کودتا نیعت ندتهج یتیدلوا دانعو تفلاخداومدایدزاا
 ی اوق رب نیکع اتر اخ عاون ار طم هد ا تراغو یبس در امو نیعلا سار نیم آ]

 ا( تامهدمضوم مانهباسبو دنا مدق عضو هتمه باک ناخ نازاغ لا یداملا
 دلو ار اسکن اران هتخوسرمضان ءایس و «زابرارمشر کمپ نادشت آه دنرل بلد ارصان

 ۷ دده هزغ همم اش تكلم قعلوا مازجنایار هکر اوآ ماشورصم ر کس مقا
 هعوحر تشو مارا ایضقم نازان ناطلس تولوا مانتغاویستمدندوسرف |

 س - بس
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 یرطاش نما قملاضرار :a سا ڈر ہدراید لوا دعب نمو # لیازیراموشمدق

 تناصح لاک وئاوا عورشهریم»عت بلح مودهمروسمق یداوالصاح

 ی هع موز بو دنا تک رح تدار رک تالاب فرشامق یالوار ومععهرززآ ۱
 ریسضتلا بح اص نات ةر الاس 14 | هنس ف ید مدل ندز افک هلط هد

 یداوا ناجرتجر ٌهمارکلارادنیشتردص یواضسلا نیدلارصان یضاف |
 قاتا راح یوانض- طاق نیخروه ضساو یکسننا۹۲ هنسق

 ۱ دوخه دراو بتک شضعت تولوا نیبعاد رق هرزوا ی واوا هد اسمطزو ہلا

 مااا ماشى ورط فرقا تهدر د موس نم هرزو ایل وا عقآو دز زوق ناک
 انتراغېو شا ص ند دس اع هل اءاوځ هتک ا لاسزا بودنآ تضخ

 لوم هر ا کشر اک نوکر بو دیادوع هرصماروصتم م ف یدل اعازتنا فو دج

 تلمیردارب بولو ا ماقتا عین همعطالح اع ی دراناو مادخر دغ ماد اتفا ن رکا

 یر car ner در صان ٩۳ هنس ف یداوامصم هتنطا ناونا نیشن شل اپ اس هددمشرصان

 !نیفلو ازخ اع ن درو غرض دس كل («ظضور وجر و دا م ظن )ما فتقا نشر فص
 بولوا ین اطلس رس سلاح انظت اشک ن دلا نیز هنا سلا بان قاره مانی الال

 1 ناخ نات اغ4 هس ف ید لنا سع هاکمادتسا هد اةماق مود

 هدنتنوکع ور هنس یار ندا تلق بو طب فال لا فار ءاتسدقالسا
 مدةراما رص تا | و مس لمصحت ادعام نده دنلوا لامعتساهر اب دغ اک مانزاچ"

 هلن ارم ق اغا نینلوا بکت رم یروف ان هبت یم تم اکءرظاخو ٭ بکم |
 | هوکالهت ناخرط نو دنا یحهداز مع نا دنسمو + لحق مم همدعرابد

۲ 

 | «نامو ناک بولق ریعذت هل تاوح دهدننامز زآ یدو دیا بولوا تنم
۱ 
 ا

 أ
۱ 

 1 .یراومه اتراوطا ودنابمقیدلنا ناشر ها ارطا یاودناهاوح لو

 کلات دعو هنطلسلا لکو قحا EE وک نو وعر انت نازاع فاح ناسآرغ

 نیمعد هرو دک یدوج مساو » مالسا فوط ونقل داشرازور شزورزورنفربما

 یدادانانع فطع هنا: رز فرطندهوکزوریف هل. ا ومنا هورکب و دامان
 رانات e a ک سراوان اار ھو کرب ک هباو نازاغ دو ناطام م ف

 .ۍاولردروطسمهدسدر داالنم رات یراقدلو|یدتمم همالسا تداعس رم

 ۱ وام یودرآبو دنازاغآ 1 هزاتهاهناخرزآ |[ ندن اش دوج ناطاسناسرف تلف

 ا مدت قلا لصاو هنامز راک رعایرنا ت4 ربت ین داواز ادا ها هنر

 رسم ی o تنم 7 ا ضد |. هرومرو ما هلبویرومشو لقع هد تریحراد دا لاھتسا هل انسا رلرالالخا
 و دباب

۶ 
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 ار اهتسم تابح عارح میفیدلب ار رک هنم ان سواکسک ی.دوهسم یورتنطلس

 دجا۸ ۲ هنس فیدلوا قاخ دجا ر دعریشعش بآ همثک دنا زرانیدلاتاغ

 ناعا لزنمم-لصاو بولوا قد دصتورآرقار ذکهرربس ی لر قمفوت تلال د ناخ

 اضق مک دلالخ لوایدباراشاوا لومو نوزح لو دم نان دن ندنفیدلو |
 اضتفا لاتعو برج دانز دار ا هلا ناخ اهانا نت نورا یسهدازردارب ناسارخ لاو

 ٭ یدلوا روسام هدنهرکت مع تسد نوغراوروصتمو رفاتمناخدجابو دیا

 | نکا شارو دصزان الاررتمدعو هنقالطا بولو ا ق افشاو فطا عاونارمطتم
 تلدهارب ور ناخدجا هلمفافتا لوخم نانسعتم بودنا روپطظهضق سکع

 نوالقمهمناطلس 1۸۳4ق یالوا فان تغ دابا نر خر ااف ادراک

 بحاص ۸٤ هنس ف یدلدانیدح وا نازام مشن اشآ یف رم نبصح نصح | |

 ۸٥ هنس فی دلوانانج غاب لصار فاورحور یشاوکلادج |نیدلا فو ریست
 هدر مان حما اب ناخ نالو | یم هر امعم عرتخح هدنمح ےلقا ناخ یالءق مظع ان اخ

 ناخروع یسهسمننالوا یدهع لوو مدعلاخهداتفا هل یارهدرهق هم دص

 روشکم صدق نیثاثو عس هنس ف یدل ام دع عمو ه فاح شلابر اچ یک نبا
 تااباروشنمهب یز اغ ناغع نالو !فاععلآتمطلس ةع ةمام|ندنفرطمور | |

 لصاو هناکو لم لس او هن اه اش علخو لعو عونو مردوراند د دعب بونلوا ت انع

 ERE هدابزندهنسناسکس زوب نوالقمصم ناطلس ۸۸ هنس فیدلوا | |

 نویز نو الق مق یدلب |مادهنا بالس# درب 2 یرومعهروسلواو»*مانتعا

 هاح لات لملخ نی دلا حالص یرشا الم یلغوا بولر ال ملک هدنرد ةد مس |[

 كنپن همعط ف اخ یادوترتوکنم نیا یاتقن۸ ۹ هتسقیدلوا لملحر دقو دنلم

 ناخ نوغرا .٣٩ هنس ف ی دلو |نآ یهاک هدمن اخر رس بو دی انا هنو خ ریش چ
 یدلوا لوصوم هلواع دنسم هدزاربش ونک ی ر دار, بولو اناپنهد دل نتف
 بودنا عازتناندکترفطلس تسد یاکع هلی ا ہہ صاع یآ یکی ایر شا لالہ م ف

 ۱ هکنرفدو دندوحوروشک, مین یدلب اکد ضرا نراراول دنوحعار افک ع مط مط

 كف روصو سوسرطو تورب وادصراصح هلسالبتماس اردو بررکشلا
 !تکترادهلبارامخ و تخ هفر دی بو دبا لا: دنکفانرراراوب د نالو اه د شک ۱

 !ندکآرشاورفکت ار ادوحو تول هممالسا لح اوس یل اھت هنو هدرا دتکه ثر لزا دم |
 , | ندسدتم یخارا نالوار افکیالشسا یادوسرف هنس ز روکنا برلوالا ٢

۹ 
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 یی سیو و سو
  ضوفم هنس یضا ی اش قنا اضقرماهدم اشورصم كلام ر دشلوار ابخ او ما

 رهنکا شات هنلوا شراب هاو ن دن ر ظلب اقای هثالثبهارذم بولوا

 .هدگراوت بک +ردیرتا یزر یارلذآ خدیردعت ی ضاق لقت سم ةنه ذم

 یون فدرم رے نائلا قارتح الا دعد هرزوآ ی داوا نیعن هماح ةدرهر

 معتصم هنفارطا رهط متر ماغالادعب بوی خا هانی دقن فرض هما |
 :رون رب جم ی طور دع ار اهطایدوادتعنص هدنعتصو دن ردح نزارطفلکمو |

 بدصن هناکم نیملع ناطاس لوا دیسان هنلاعهبق هندرزوا لک ترضخ

 سواک. کن ر دلازعر دش ادد دیش خ د نراسدقم معضم ل بلخ باشخ بواوا
ebaفرش فالج ینواککرتشد رتوکنم بودا  

 | هناخاغاپ زاناى اید اون نیکع اکا نادوعسد رهطما

 | تحرراوخ هطوغهدرصم یراد انج یو دیلادج | ىدىس ¥ ۷ هنس فید لااا

 دیعس تلم برعروشکناطلس میفیدلوا بایرالا بر ترضح باسح یب
 ندلا ردلداعتلم یردارب هاستفهتوئلو | ین هکر کو علخ تکرب

 ریقش هل الدرن ندمایمرلواد دا یتا قوت ہلا تنل دنس شلو | .
 أ تاک کا تکون ونیکمهدن داعسر دص نوالقرو صنم ناله هوکص ندقدناوا |

 مانالءلخح ف رشا تلم بولوا تمہ دکرک( اول ج سلوس 1۷ ۸ هتسقایدلوا نیشد

 هدرابد لوا هرکصثدق دلواالت,«هنسالدالح او ین هب هشط طبق دښت ظل

 شوک مقیدط الاتتناءرصمهنارتیدسحو لاصدا هب فاجر تچر

 لاا حک یراوت یردارب بولو ادو ان ند دوش رب ادیدوحو لوح مش

 هلاوج هماشروشک ندنفر طناخ اه ابا نوالق ناطلس هلک غ یداوانازووف

 ۱ رامورات هلی مساولت3هدصجره اطضیراتات رکسعهداز نیکی ناسکسنالوا

 ر ةوکنمرول همد د مزا تو دنارادخز نر کاله نب رو کنم تالرایرازادرسوا
 قرملوا رادافت .مران ار کسع ناخ افتاب ۱۸۰ هنسق یدلواد یم ندتج ارج لر ا | |

 هنا ده یدیا شاو الو تعج مزاعهل لو صو ماز نا ماس بولو ابد رق ههاکدرین
 نخر ا مود ھم ن دىدسھةحاسام و تهی و ارلع وهب ۱عوعیالمسساهدفدراو

  تدحو قد دصت عات نابزو لدو هرارق هدمناحنما راچرادوکن :یردارپ
 | تامفوع رات فوم م ف یدل د الب دنت هدجا لملم ایمان بودا راکدرورپ, | |

 . فیداوانانح ناتسدا E دجا نیدلا سەم العز !ناعالا

 مش تدقع وتو ورضیک دلا تابخناخدجا۸۱ هنس
J 



 یواضمیضاق «یدباشلوا تام کلام هصن دو رماوسر نا ت زراو مور |
 زارطههاشکهرزوا قلوامالسادش هماع هدنرعرخآو کاله هدنخرات

 | اناعا مون لءثم نا تکرب هققطالعا هار »ر دشلوا قةت ناوبا

 رد نم هلرفاح ةدالذفاح ندرکر تونم یمهدازیع بو داش می مز
 بولوا تمل: !تنایدو تادعمرونزروب لم زاخ نیتسو سج هنس فیدلوا

 ۱ هراومهاء ضر # ردش | ااریخ عاق هه و عماوج و سرا دهد دمم

 هاصوح ندنفافناو ل ڌء ناو هشیمه اش بارا بزار اف | محار ہظ ۰

 لکو ل ةف بارا ل حر طع یهاکردیفاوا یارهصح هدانزنددا دعتسا ۱

 هد هبنوق هلساسقلاهناورب زد دلا نیم یریذو فالس را نم دا نکر ۶ یدیا

 یلغواهدنشا جوااتروصبودبا تداهشدابمرکربس هات انءاعا نکعم |
 یناهاستماذ هدنقتدو سالساهنهاتهیردبیورسذک ن دلا تاغ

 هل ار ک نع بآ ره ماسو زاسرپ مرید 111 هنس غرا دنا ساسی هبناو رب |
 ری ڈش یراسهکعالذ صع دو صارتو هک ناو اغاب بودیا ماشمرع

 هننرامت هشاعتطمت یارا-ارتوک:- ٩۷ هنس ف یدلبا ریه هلرب کد اد سم
 قس الرا سو ع یمواک ک نیاز «هددوعنی-راتات رکشل کودتا نیمآ

 تەلخو فدطلت هلا مازکا ؤو نص ندنفرط ناخ و کنم بو دیا ص ات ندر اضح
 شکر دوک ی زو = ناهد د دلارو ذ2 1۸ هنسق یدنلوا فرمت هلر ترهاصد

 | با بواکل سشداذلوا عاتسا یلثم لد همدلوا هماشهکر دشلوارب رگ هتشر
 ادر مف ی دانو یلام هما ڈ ها هاکت | عاضترا عارز زکس ند داعهدنکوا حرتغلا

 یؤز نمدل الالج یونثم یل اللا لس مان هنس 1٩ ق ی دیام | پارت مانع

 هن د فران دنا نانع فاع هب قادواج للم ناه ر یسرفکی ونق ن دل اردصو
 | انراککودتنا باکدراهدنةسیمعن یلو هناورپ نب دلا نیم نیسو تنا |

 بودیارادصانامرف هنراض-ا حارا یراذکشوک كناخ اقا باوض

 | هنس ق یدلباتاذم لا دماغ یتاود یهاک ر کنان نم اش لوا دنا تل |
  ندماش عاضاناعذدرادرکد یر اتات وزع سرب رهام ات له نی هبسو سچ
 [[تنطاس تمعن ناو مس د دمعس ام یل عو ا بو دیا مار هم رع نان سش درب

 رازه مورې لد رج عطا ةة براوا عرشتمو عر وقم تناع۷ هنس فی دلوا

 | مر لا اتمر اس کودتا عفر بو دنا لطف برض نکنارولولصاحراشید
 کف اک تڈ کو دیاراضلا لماک نزولا ماترز ل زوی هرکنوا هد هنس ۍداتعم

r aer: 



¥: 
 ار ةدتنطلس .ننمزادغ سرب تولرارا مع راتو لنت هرفح هدمطلغع هلا ۱

 ه | نوکالهراتتراسکناماسب م ق یدلد ارات! بقات لب ارهاط كم ب قاز
 ماش دالندادرتساوم اةتنادحا تمدخ .د لمان نابوت ناکا !قعاوا لضاو

 ملیمو څرادق ھت سربب ن ن .ړج .|ماراو ت =ارتسا هملح زونههدماش تولوا

 1 E ص رصد ذادنج نالو ارات اتر ؟تادوهلاتن دیدلیارارقهمورابناج

 رب زاسکنا ةمدص هورکم هدر ک لوا لات هنوعت تورا «دیرازخ
 نالوا هتفاب راهتشا هلمثا ونعرا رسا رومسو لّدع لخ م قیدلوار امرات

 رقهططخ یکو دت اروعاخ ندرهش مانرتسن ناتسروخ تکلم یمرکش یشح
 ندهبس ایعءافاخ هد رص م همسک مان دج |بقل هللایرمصتتسمر درواطسم هدیرب

 بو دنا بسن تاما دزوآ قاوایرتخاهدنزورفءدنزرف لدم هّللاهاب رها

 سرب رهاظ تلمءهرکص ندقدلواتعس :قزلیتبب درک لهااموع
 هدعص رود مانراتئاو دا دن مزعهنساحر تفالخ ساسا دشت بن هلددادما

 لممدلد |ییر دی خ هنهقر دیرابت دیر ات ات ماناغب  نالواداد ل وتلا

 زوج 4 دادم تسد سواکی کنی ازعمو سى یدلیادابامدع باج

 || ضعم نالواهدننامرفریز نالسرا ملة نب دلا نکر یردار فرز اب یداسفو هنتف
 ٍ ناکر نیدلا نکر تاودنکر هل. دادماوک اله بو دب ازار ضرهت یاب هدالب

 رارف هلودناتساروکت دهبنالع هلرب سوعم ملا ط تق افر سو ایکن لزا
 هلبادشار ۰ هنسق یدل ارارقهدنن دلانکر یرصت تسد تكلم لجو

 | | هدرصم خد هتسکماندجا بقل هلن معا کاج هدهغاس هحرد ندنداقحا

 روکت 1۱ هنسق یدنلوا لح نیسعت هداج علق بولوا تف الخ شوب تعاخ

 هرکص نر ڪرتا ما رتحادنسم نیشن ردص تدمرب ن دل ازرع نیما

 اندهسرععالق ینا کو دب لبا هلرا دیدصفداشسا نا یا نالو اهد:تمدحخ

 وکالهیوخ دو تشر دن نیما 1۲ تس ف یدلیا لیلذوتناها هدر
 راشفرکی ر غریدنا مد رنم دام نکی اهرزرا ماه اهدیدج دصر مات اهددعايم

 لغوابولوا قارتحایالبیالتماش ینتاسح بکو کو ٭ قام دقع
 یک اباندسح 1 1۳ هنس ق یدلوا یلاعهدلالجو هاح حوا یلاسقا با تفا ناخ اه
 هبق لا هن رزوا نولو الاخةرومطم یر اوتمهد هلق مان ثلث ندس لس لامعا
 ند ی نشك لو ار دروطس هح صر وط سم۵ دیاتک مان لو دلار ابخ او در د غلو اان

 ضراو یربک هنمراو مورورکیرا دو سر اف دالبو نابحرز او نق ارعو نان اوخ ۱
TEER 
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 تمدح اندا دادفر هنس هرزوارخآ لەن بولوا هج هاج هتخادیا ۱

 ادا نفس همه ناوهو لذت نامزد یی یر ۱

 ۱ نشلفو حسم اعدوادرصان- الم لربح اض ین رس ام هلع یدلوا ناوردقن

 نکشع) راتهظا لنج یاست رت لی ه دن دوخ هنایمو

 هراس هر انک ی ارتح الا مزال ماقم لوا لع اض هد نیهراویدح |هنسا
 ندنرابدو راد تدمهعن تولوا هتشکر یه ني ةو اقا فتا نان مهد ادو اد

 نمط نوزحو لولم هرکص ندقدلوازوعم» ندلاسقایوب ی

 | tov هنس ق ید امام ةلاماهمدع مصهفرط هدف ماش هلد !توعاتط |

 وردامرطق رفطمنیدلا فس مالال  دلاروروصنمتالمرصم ناطلس

 سلاح یهودنک, لدا ۱ ناطاس تعاخ بتودنایین هلعاسمد رد هلن یژاردارب

 هززوا ی داوا ناب ةماخ شک امدقمناخوکنمم .یردلوافایماکدتبیم

 ثیاز هجوتهبناج لوا نوعا ك غبا تسکش لبا نوکر یشن برج یچینوففف
 هر انغ قمته انس هم دص هر کط ندعاتن | خالق نمم یدیا نا تک رح
 رازق د ناخ تد ناخ یالبیق یر دار بولوا س اس الامدهنم یدوحوراصح

 اهرکوااعوط فراا عنو او قنرایردارب نالوا هدهضزاصم ماقمو |[
 وکتمردام ه۸هنسقیدادارادتخا ةن دقن لذ نوعا ٌكمروتکه جاست مراد
 ہدارا ج بورد یک رەب اال ستم همالدنا فرط هکر دبع نکد اهننارمصت

 وک الهیدلدا دادغ)یاتوا هدابز ندهنانکردقووداص اهعبفر سر درب ۱

 دراو ندنفرطنآ اکو کنم ولو درون لژانم لر دناد ابع بن ذعتودالب بر ۱
 یدامآ ناشع تفطع هناتس رع تعسهرزوا ناعذالا یخی عمار نالوا

 نیراروښ بود مانیطستدنک اشو سجوا جو بلحذح اودهیادح او
 در ماس هرکص ندک دما ررقمهنهژررب نوعا یرلطضو درس روربز

 نارک فطعهناردا بوصند ماش بولوا مار اوربص ی لءلوضو نآ اتوکنم
 نش بو دنا مانشمزع هلن |م السا :کسعزودقر فطظم تٍلمیدلد!تمج

 | رکسعرک واضتکو لابتق فص بیات ه دمام مان تولاح نبع لد اشک یتشم

 | زودقرفلنم زورزوریغ نابطاس م قید | لاصمتساریش پرت

 | لوما لوصحو-* تاون نینعت هررع  دالم نالوا هدراتاتیالشساتسد

 | دقات هازل ی كي هبهدیلانصتودنا ناکر لنت هرم یرط هوب ا

 | دغ غبت ب جزا دقات سرم لصالا قابس نسنکما ع: یوا اص
 س 14
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 تامین *نامیصعتسمءوحا # ت امنوا ھور خا ٭*لتف نیما ها |

rf 5۸ ۱۳۳۷  
 لکه »ماش نیت ۾ نامرصتنم هنر« لنت لکوتمهو>

 هنس ق لم 9 هدش ق 2
Sra ro Û ۱ 

 | تام هنا # دضتعم هتان * تا ام لکو تم ندع س او یدد
 : هش ى تام هنس ق تاق eê هنِسلتو

 9:6 یا و <
 | لع نمموشا  یضارتخا نیا  علخهاءوخا « لنتردتتمءوخا

 هنس ق هنس ق تام هس هنس ش
Fp FFA ۳ ۳ ۰ 

 ر دندم نما نیر اه » جیم اط هنیاه دف اب عطا 5a ییکتسم

he Eهنس ق تام ف  
(TF 

 لتق دشرتسه هننا# ر واتم هلآ 3 HORE وپ کا هنا

 هس ۳ _ت نت 1

O4 1F 

 تام یضتسم هنا ¥ تامدنتسهننا و تام ىە وچ عل دشار ثنا

oYo 13 6 ۳ ۰ ِ 

 ۳ ایر ست تا4 ¥ تامر اطا %3 تامرصان ةثدا 1

0Y 1۶۰ ۱ ۳ 4 # 4 
 2 می لابو

orf PV. 

 1 ِدد دز م ڪڪر تا یاس رع لعزل اَت اانا نوسان

 ۱ تااراو تح-حضرع یدضقو هدر نالوا همسا یع تفالخ تاود برو

 هایم دلو او دانه دم وب لح هقیلح و یدشع را باعت اهلب دصدتلرنهولع

 | هب هلح دید امر ,بوثاواقارحا خد یکم الدا ینامرف نیما یو کاله
 مقر هةر طلة نابزهدن دم رقبا قلا نییآدیو نیدیلوا»یدتلواافلا
 تعانش عاوا تاکترا هدر یدا دهن هد نه قح هلوا زج اع ندنناس

 ! هودرطاح ماا ته امورفرب مان نارع نیا ءرکصند کد اداسفو

 | هلباوکالهتساس ریشعثیمقلع منلارذاک داور ىلع یدلد ار الاش وم

 نفك هدنسهلداقم تامدحندنا روهط ه دن صا یکراد هداوزو.داز

 رکا قوس هعوحز تع« ر دیا هبماللسلا دال رخت بو دنا نعت هدادش

 اش



CTY 

 ناماطخ هنناج بوتچ هیوکاله رکسعیلس هناهبیماحر ملص نیک |
 رکیونایمهعتسم هلان دقع هبوکاله را یهنلخرتخ د هرکص ندقدلا

 هل با فرمضح نابعاوتاودناکراو *یدننلد دنزرفیکیا ماننجرلادمءو
 ینااسمرئاد جراخناعا لها فارشازوب هجن بورا تج هنهاکه حو کاله

 م همته هراش الا ی مدح *یدلدا ماست هنهاکم ادر ات انداسشروم رکشا

 هد.طاغدادخ لهاهوحو نالوا یهار ههو یر دادم سرمد یک اه دنه اکر افت

 هرکص ندقدلوا س داکماد فوقو «نوک وا هغلخ بولوانو ځو اخ
 هم دلواتدامش یارصفالسنارکم م ەدرادر دیراتات لدار ا یاب ریز

 ر۴تدم + تذال- تدم« * هروزملا هنسالرفصرمش نم عدارلا مودلا ىف

 س رب ےس

۰۷ ۸ |° 

 ریشثزات ان نال دکنس ی هلو اوکالد یرمصن طح لشاددادغب مالسلاراد
 هقعاص لنر غم ہد نون ورفهرزوا لوق هنع ن ا هتغهر بو دنازاع هل اب

 ماسک :مالسا لها دزو هرک ترد هرزوا نقتم لثایفلوا راکردر ادرک

 یانو تها ص نالوادوجوم هدریتفهلکو ریمای ارم تواوامدء یداوا

 روص:نالرا ناساقاور هن قا ارس مهر« نال اب هدران ات نات راغ ت سد

 دادو ل دعرشانداتغا لاء یس مهعتسم یالواناربو لرب ردع هشدن هع قر

 ؛لثام هلام عجب لدهداستاغنکل تزاواراک درب *یتمدرادنن د هما

 عطق نی هغو رکعهدابزندکبب شیزوتو سا شل ناشربزو نیغلوا
 ندربهاشم هدن مصع*ی دنا شاو الو سم یوق یمض هتف ال تاود بو دا

 || بجاس نبا همفاشو هذاکف لومو شوم نب اولا شو یردرکه مالا سج
 لوصتسددپراب دلو ارارةلاراد تهم هج وت مرا طنا بط تاد رة م فا ومو

 فسکتمسامع لا لادا سمٹ هل لاقتنا لال اود دزد تجر ةمارک]اراڈ
 تفالش تسد نیش ردصهدرصد دنا هل مصاتسم تولوا لاوز باص
 ریغتامنترد دقت تند درو تفالخطانم تاودطاسب هنس جوا هوا

۱ 

 ۱۳  هنس ق عقرب ادع ناشایاسا ٭ یدلوا

8 E ES 
 نوراهوخا ي یداههلا # یدهعهنا + روصمەوخا
 هنس ق تام هنس ق تام هنس یش تأم هنسقتام

۱۸ ۱1۹ ۷۰ 1۳ 
 4 سه
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 هات هدنبرناتزا تودا موسهر ارکت هموررابد هلپ رکسعرات ان
 سض

 را فر امکیب ورس کر اکرخآ«یدلدالنت هنشان موررمصق ییهاکدرب دز

 ال ار ایا تم رکی ماا تاساو تالاومامشو هنبزخ بو دیا

 ۱ هند اونرب روا نفسو نامزا لات آم جرات فاوم مف یدلوانار <

 نیهزرز ندد یدوحو نمڪ کور سکن دا تامغ م ف یدلوا ل دمه قاب

 دابشکن ,دل!ءالعو نالسرا ملت نیدلانکرو سو اککن یدلازع ید الوا بولوا

 هناجر لص دنوی دقع م قران دتن اد انتسا هنتطاسهداسوهرزو ادات او قفاوت

 یک اهلب اهن اپ یّوَرح بود کک تاغ ہاکر د ہل اهن اه اش یاب اده ن دلا ءالع

 همنوق نر دلازع هل ارهق تسد برض یدل اقر هب هلت اقم ند هع اسم یر دارب

 تعانق لدا نیناو هآ هدیوت دن خنک دل ۳3 تراوآ لةتسمهدنه کم

 لعااتغر رظن قلعت هرخ  نز لس ایوزر دلا رح ٥٥ هنس ف یداوان رک

 نرل ارون نکشع |نطاست بو دیا علة نددومش هحاسف دوحو تحرد هل تمې

 هرکص ندنار و مار هنمکح نطل م اکا یت نسون هليا اس هدعاسم بان ا یلع

 فةسو یون مرګ مرح مادخ مف یدل مادعا نوعا یاقتنا یر دبند دلار
 هدهاةم مان هرح هدنن رقهثکسلاره ایهنندم م ق یداو | قرتحت فرش د حمم

 نیهاوادتشم یلاعتشاا افاناو# دم یا حج وا هد اور ىلع بولواادس شن اییادخ

 هلمل احاراتنالواندتعاس طارمشا ی دل وا باذم لا م صاصر لالنو لامح

 ۱ یهااتجر بآهدندلوا بنرق هرم نکدآ راشاوا مهردو ناشر لاعقلح

 | هج وتمهدنافزرانمدلا.الع ندیافاخ هاکردمرع م ف یداوا نطنم هر
 راد لع دبا لاصا هناخ یابادها ما نالواهدنتفدخ بولوآ فادواج ثالم

 خلر اول ام لا هنمدآ لر رهو سقت هدنناممردار یک اهناشب دنا لذ یعور

 i AE س حوا یک اوککالھ د ٩ هنسقیدلب |میلست

 هل ؛ د صو برع فارع روڈکر حست هرکص ندک دت ارادورک ت امهم لمهکتو

 هراصح قضم یدادغن ةف ال اراد بو دنا تعزعمامز قالطا همناح لوا

 ین هفالنطارادن !وع ار اعو سو هان ةظفا ع هغ اخ م قیدلباراتف رک

 ناحدقن تدم هدازندنوک یللاةی اور یلع بودی! نیصحت رب رازراکتاودا
 ضصفاورن کش ادن نکل یدلزارادرخ هب یدیا تتاح عاتم هرات

 ناشرپ هدنابشستراغ تسد _هلبنذا مص عتسم بجومالب خرک لع نالوا
 طعراعما هلم س ول یمقاء نا ارزو نبدآ دب یضخارنی دی نیاح برو

 هی"
 یهو و رج و

 نکا ۱ فیت



 ۳ نانا ق نا نانگ تفاقم ناع خود ته

 رد یسو د فر: ایرنا
 ناش اچ اسا 8

 حاخ دج روصنم هندا سر رغ ناله هندا « نظل نر دلا  حالص ئالم
 ۱ AR SEI N هتستایو هدى

0a1 5 o1 01 
 بوناخاصهوخا + علح لد اع هما تام لماک هنر » تام لداع هع ۱

 ۱۱ هنستام هنس ق هنس ق هنس ف
E 4۷ 1۳۸ 1 و  | 

 هلا » لخ یبوم یرشا * حلح هاش ارون هنا
 همش هنس f هيس

 ۰ ۹ : of" نو ا

 طط ,وضهات یر ورب هلرلماوا یلوتس هدالب راسو تلحو ماس ند«سمز لوا /

 | ناسل فکن دضرعت هنر | نیخلوا ل اطالب لب واط یداریاادع ام ندنشب دلو ||

۳ 

 هدنتمهرلبتآ آه بولوا یراذکش وک كناخو کنم هایرامنا ناو ی چات |[

 یرتهکر دار هنر باج هلیاراتات شورخ ارد شومجهرزوارم دن لوا ناكر ك |

 | هع اک شوغعا یر دلا ریش نل ام ق »یدل الاه شا حانج طسهقرط لوا |

 فیلاراد فاح ماج ناخو تاب ٥۳ هنس ف یدلوا متم ندنلاصوُ ر رع تولا |

 |نایووح ات هرزوا نامر فو کاله رد یبتنماک | یرال ن ناخ ونا یلص ارات |

cle 

 | دتسم هرزوا لوغ د نبدآ هدنارولکن الوار یکن هاکتخکندنلواحمناخ لو
 || قافصنسج مامافزاشم ةف رش ثى داحا عماج مف یداباسواح هب تاش
 هذن دع شراهدنعر ابد نیسخ هنس ق یر لوا ف اجر تجر یابرد قرغ هددا دفن

 یار لسا هنس یف یدلو ارارترب تدمر بو دن اروم شا آره اظ ساف
 یالب یالت دو دالا ن ییا موم رفا تولوا ' قادام داراز
 ران الواام رف نامر ةد ے »تغ ند هوبا فن اط ۱ هتسق »یدل ادیا لزع

 ناربارکاح یرابخایر! وده اتراوطا خمس تله ات مصعتسم یدنلوارلف

 ناکما ةراد لاد لع ارس دک دنن یمگو بره فارع فاس هحورم

 نو عانا ال لا یر اوت نیحزوفنغ یزدنکو » لاسرا ییوکاله

 58 دولوا تادلل |مداهرهف تسد بولم هدر مش مان ارس کود اش هرزوا قلل وا

 ام السا قیرط كلاس هرب قف وت تا الدو » نیکم هدنن اک هنا ناخ هکر یردارب

 هادا ن درب تولو از وشم هل مرکو احم ت ارو نم ناخ ه ۽ هت فی دلوا ید



۲۹ 

 قر هلوا نک الفرازأن هجوک درکه زرهر ال. هعن هدادخبهاکو هدمل>هاک بودنا "
 مزع هلدا نئاوهآ .هدنیسجو تس هنس ت قاع بو دیارادن انار دن تعاضا
 مظعم تله یدلا اوهد هد اصیدس>حو راکدرو رب ت رم هاگتسدام شنود

 نالقسعب و دیادبق ربح نزن یلعت تونان.دلا م یدلنارارق ه دتس هبرت

 نان لوک ٤ ٩6» هنسق * صادق ندکن رفهالشسالذح دی هبربظو

 هد دنقرع» یدوجونمّخ بودناتعزع تارّكیرح هرنلاءاروام فرط
 تاء اشایکناخ ی انکو | یردبرو نم ناخ م ف × یدلوال رع د هتخوس

 لای رور تنعرو محا ی یلاوہضاقاو »یرتسکم تج سو مراکم ام
 یکی ید داوا فوضوملد |ناسمال.!یالوو بح یانکوا نکل بولواروکذ م
 هدنلا یزد ارب و لوزعمندرصم»تنطلس# ی دیا فور عم هل ف الخ ناخ وک

 لصاو هتخ تجر ل در اشا قسقش ربع قنقش لداع تلم نالوا لو درد! سبح
 دصخرارکت كنرف + و ههنسق» یدلب !ناح صیلخت ندنا دز تبع بولوا

 تودارارف ینیلانهانیفتلوا عا خس |یرلک دتنا عایتجاو برذظهلما طابمد
 حس هنسق یدلوار اتخرکهتس هد راکھ نب اصح لوار زر اک تفاک باکبراف
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 تعلخ هدهروصتم ندنشود بزبا اض الم ضد نایاب هبا سو نب تدر او

 || نیذعلو ہد اف: کص ناصح هاشناروت ماعم تلم یل وا بژلوابولسم تاج

 .افخا فوم لوا ندنفوخ ییکرح . لنرفنامزر دق یآتردهعلوا ضاع
 ناندنغلوامارآیل لدرف رکن تر مل !توب تام لاقتن اما × مق یددلوا

 | نالوار و طیاغتروصهد ررر اروک راف بو دا مادقا تکرح هتندرو !مالسا

 | ندنتاببح هیاتسو لنرف لب داخ هدابزندکس یک انوا ہدکتجرازاپ ترک

 طابمدو «راتفرک هر اسادمق ندی نالوا یرارا درب بولوا با هرهان

 | هاشنارو هرطصندنآکدا ٭ م ف ٭ یدلواراونارب هد اهم الساراا ەش ەل

 یدلو مال بوبا تلم ڼو دا شون تد اب *تبرمش ندنلاءاسنارسهدروکسرف

 ردلارجش ۶ هنسف »ی دلوانز ما کک هتنطا ۔ٰیداو فز ماتر دلاتر حش
 كا نی دلاوعزصم رکسع لب او هرکصندکدس !تنطاستسدثوات یآ جوا

 هب کیاتا هبئرهن كه ارکسع قاما نکہ شعرا نطاست ام کت
 ۹۹ دناوا لب صب هر تدطاست < لماک ن تسو 1 ٭ لد زرند

 | رومعق روش نالوا ل ڪک و تمر ہت م رثا نوع الرف عمط هتشر عطف # خف

 2 | ناچ تشد ٭ م ف« یدنلواانب هملقمانهمشنمبیرفاک | بونلوا برخ طامود
a 

 فاخ
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 7 OTE TENTH را هندزنات باخت تسذبولرا

 راش . درازه مزاج حص لدب هرزوا ند دار ارش عع ص نزف نع هدنګرات

 ضتالات نجس # ئ دناراکش سر ورا تسر زو مالغر وراوهر سارو

 رضا طاس کو زدن اني دىلان" هدنیب هدام سدق 5 است ل دعا عاص

 ماعتادخا لدا عانا ناش ندلمعانیع تودنارارتس فول نی دلار 2

 حجرا یژوریذرکسح هشداجو لا مالسالها رةق راو 5 رقاق
 | یز دقه بولواروعش هار ةت کے کل عاج ازل یاس ارش ٭ یدل اتیترتو

 ۱ وایسا یندندکترف لتذاضتو + دادعا رشوروش رکشل هنن نع نالوا ۱

 تو دنا هعزنلا تنم تع ر٤ ندهاش هرزرایو الا کر هرکض ندکدتیا
 ۰ قارا حمال هدرکوراد ناد رار ششو ٭ عقاونشرف«قالتهدءزغ نهاط

 | رتکرکشلو السارکع بنر خ تس اک ادات انعونوع

 بوراخ هنهاشل-اوسو قاط او تدر :سدخ تراز مارنا ارم قاشو |

 ندراندراون ازاد لواو# لا ندداشعو رش تابرادو جو لحل ازب د امج ر بش

 ابهام + لوااته انموبیاء رکصتدخاص# ق ید واان اترار کهن

 ۱  ندنتباصادرطت توصتودهتسالسنادب زاهد ولآلا *اورفکه ناو

 | قداض یار دشلوا سون[ هممالساهبغذس تام عار شر اعشو سور
 هدزاب مارتخ الا مزال ماته لوا تولواهحاسلا نوصم هعاسلام ول لا :هکرذلوا

 ارادراناتزاشروم +رکسع» نیدآهلوانمآولاس ندشلوانکم هفرکشا

 رکع هدلخم ماتهبوتمت ندننافاشهدادس تودناراشلا هنترط هفالخا

 رک يله د مرغ هلا زيت مسریشعت منو * ریدسو تزح شن دا شنا لدا هفنلس
 نامنى لومامل اوضح ناح ونک اخر رس تراو» ۶۳ هنسق +زلد دنا
 هرزوا یربکتس ناو عسر قتلوا لاو هتئطاستاق رتتسه نود ادوع
 یااروک نازراهندادمتساتع اق قافت الات قان تماخ هدتسجنانلوا دقع
 تسد نرضو *مالساترغ گراکد دم توان لار ر قانطاس#م ف

 | ندا ف لوا تو دنا ارتتا ن دتسالمتس ا تسد لھ“ نع جاش ل امانا رهف

 ماع * مق» یدلن عاناولت اد اتم -هنهاکرد فسر صا بلح بخ اض
 !بولوا کر کتل هبه رها فرط هد فس وب رضان تمذشهدنهراو نا
 ۱ نکا سوم هدانطاةماق بوشود هل اتع ادد هد انفو برح شت د ۲ لاعتشامد

 it) یدهدواد د مضاتسدق ملست» تمأش × یداواسو اهنا هر ۱

۳۳۳ 
 ف
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 ناربوه دنر صع ر یکنچو ناماو نما لطلاحهدوسآ ناممالسانالواهدننامرفو |
 هکی دنا همت نهود یزکطرخ «ردشلوا ناد اباورو ممم هدننامز لنو تالا ناللوا
 بودا نامرفر ز شل ابزوب هجا نعد يهرب ندحاتحاورقف تارا نوکر

 هساپسکرادقم لوا لنا ی مالو ا عوام م ناخ شلا دص تک نارادهنارخ ||

 بولوا اعتمهراشل اب نآ اهرظنراد دوق هه اش داب: اکر کراس درهم رم

 هنم کمر !لاّوس لذ شعارواواز یگ هن شل ادزوب حاوی طاح لاح تق ةح
 یاسصتسروصنم هرصنتسم» یدردشاقرت دا ایزوب بوب دزکد ||

 هلن ادمع هل اب ۷ ییصعتسم + .یلغرا تولو ارو هل ال يم هعرجحهب نکداتنالخ ۱

 1:۷ هتسل رت الایداج ف ٭ یدو ار ورسم هل ماحرغ ات تلود ماح وش

 رج تدم + تفالخ تده
 لاج نسح تآيمهس ارس دلرلا نو طم ٭ هنس هنس

 ندا مدنلاعاو افتقاهنرث | ی دما هار تکد لاو بولوا نوغنور هدرمهتتسم
 || داهفلخ لوا دادخ هبرصتتسم هسردم» ی دنا شع زا ادتقاهب دشارءافلخ

 میشد مصمهضراسعل انا رع حس ندر ھاشم هدنر صع ر درب هم رادان

 فلومو یریصح ندا لاج هفتا دو هد داد هب یدرو ر دلاتا شا

 یراناج یه یطغم نب اوف هبفلا فامو یک اسلاف سوی ةمالع حات غم نجم
 ناروت بولوا یر یک: اكر هک د ن یکنچ * یدلوا نانحر اسخ اشزاسن انشا
 تام رخهدنس رع وب ونان دیو رةش اکو روغادالب لد هدنس بآرانکوهدنمز

 هدابزتدزونوا بودیا نا نع فطع هنفرط مدعروشکب ناخیاتفج نالواامرغ:

 ردپنیشناجهرزوازرقمبیترت یییدلواررح هددشزعماج یداٌشحاودالوا
 نیفلوا یکم زاب الام مارتلا بولوا یا ند هداف یرادم اسار رحت مف »راد دلا
 لاض الد ماش × مک اح ٭ ی دلروکب سام لق م دق فک ن دمطخت هب یداو لوا |

 هزوردنچ تای اقباهرزوا یربذاطخ ردت دزادرصان رک ب حاص لیعم ||
 | یلست هکنرف :لداهکرتتمتارا نم حسجیدقهدعب قالقسعو هبربط هنساجر |
 ام ده یددوادرصات هلدا تل الدر زوو + لست هجو داو: نب را دلا غ بودا

 ۶ هنس ق یدال دنه هندسی هنسح کو دتنا بامنک الدا مت تم ۳

 مازهنا تروضٌ؛دهاشم بو دیاز ازراک انزارباهلدارات اهداستکن ورم

 را تفرک ی هنو نانوب تکا یسرکرات تر الا س و خمر کش اوزار ذهب هب الغ
 مّتلم یشادانامالام لاس لاس مور رص # م ق# یدل ۱ اراصح قضم

 بروا
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 یداوا نا اه كلامورم.ضک نيدلا تاغ ىلغوا بو دياداسفو نوک لاع
 ۱ هاشدان لا هدادو لدع تالسم تام هل عو لع باصندامةك؛ × ۳ 1هنسق

 ضیاف تاعوا بولوازادرب مراکمراعش جا نرابرمشز اوت تمءرر ادب د

 تقص ل وام ات آورت ام هشرمهو فور تم هتل دعمو تع اطراک هر اومه ن اکر لا

 لالج ی 2 یدنجرادنزرفو ن دلا ناهربلعلا ناطلس يدیافولام هد لوس
 نيالا س شو دلو ناطاس یرتخ اده سرمو +راکنخ الن رمل اور دج نر دلا

 دع ادج بولوا دوجوم هد دلاءالع تذم یونق :نیدلار دصویریربت
 :هموررآ,دهدن مصعدایمشنکا یزاعلرغطرایز ام رعمریشفاک لآنطالس

 له کا للان ایوان دلا مغ اص »تلم ×ردشع ا |تاززا مودقتش رشد

 یالؤا لوتس م هنلاعاو قشم د هلسهدعاسهسنویداوج الم ماش لاورکب ینا

 ما بودی تکرح بز هنساجرلغازن عادم خد رص هایم
 سدق ۳۸ هنس یف # یدل السا هقشمد لصعم ال اص لملع)بح اصهدنترمغ

 :هرکص ندع دلو ما نصا؛دمع یاوآمهدکنرف طاست گنج هنسرب نوا شرش
 :هداعارافک تولوامالنالهارقم راکت ءلصانعه ادوادرصان رک بح اص

 تو ا» م ف × یدانا مده شدت هضرع یدوادح ربو یراصحراوبد یراک دتا

 هسلئان هلی اراش دنا عج قر هلوایدا مان یداودرکهزرهاب وکنمو لو ذخم

 مک تدمرو راتفرک هنسهکب دواد مصات یمهداز مع درک احهدنا بوراو

 اپس مج هلددادمادوادهن هرکصندةالوارازو الان: انا منهذسخ
 هلد ایرذع ي ادخ هنوح لداع تلم نالوا لز ان هسدشب هلد !هعذا دم دص ب ودنا

 م ف + یدلواهذادرارقه د تسون تع عزانم یف بواوهداتف هنلا فاح یودع

 زا دم ترفطم را نم مک یب رخ نیدلا ی حبش یستکمو یهو لضف بخاص

 ب ول ارمصمناطلس یسهدا رر دارن ل غشا اض ماش ی اوتسم یلاو+ مف %# راد روا

 طرم»۶ یرلع ادادما هدرافتسامد ندلو ال ارت هرهز ندتفوخ یاس ارش

 ۳۸هنسق» یدلناراستخافداع ميلست هراشک قشنودفص هرزوایدشاف

 ولو لاله لاحهدم دریا ..دءرتهرقونآرواک لز راھ ق هاک ناخ یاتکوا

 e نیدنلوت هدرانشامو نیکرحف نورد البودود>ناخ ونک کرد

 ۱ تو وب عع نما یدصتم | تقم نا ترد حیوایرذام همگی ااا

 هلا دندنسر تا عو ه دمج تان ةصزویررول ض ناخ ۹ هش ق # یدلوا

 ۳ ۳ کو راق طب ابد قاغشاو مرکو قالخ نما لوا هتشارآ
 ی
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 | لاو «لتقنيدلالالج هنا» نردلاءالعهندا ٭ شکن نیدلاءالعهوخ

E ۷ o41 5۱ ِ ك  ِ 
 یی ر روڪصرا ڇا یراوتمن را لالح هکر دروطسمهد را اوتلاماظن

 ت نوک ج اهر هدنفارطاز ریش بو دب ارو مط یدنزرفرب ماند نب دلا تامض

 | هنس هنس ف PY هس ق تام
I ۸ 1۳۸ 

 رانکسند دمشراب هب ایر مقر شعر ونلاءاروام لولم ضع هک نكد اتم ار اتو

 تامدخ فرشاهدنران امزیرد امورذب بولوا لغو ای درد » تزیکتح یدلوا |[
 ریشه ةت کس قاودناهاوخ دی هنم هبتر كلركسغرس نالوا هىناتطلس
 راند تعمهدک دن ادونع ندیاشخ ر هم اروصتم هل در دارب ناخ یلوت ن دنا تد الج |

 هننانون لولم هاکتختو زبن د هنس هجن مق# یدلراعو خوط لب رغ همدع ح

 ماظظتلا نم لس اوعس ار اصح نسوا ساشا عضو هدنقاررطا هدنوق نالو

 ساونسیاش ماع خدربتعمرتاوب ناور لع ×۲ 4 هنس ف × یدلوا مامانی لق
 رفظرکسع هرزوا ی امزف»دامتنک ر دشلوارمسیمهدنس هنسزکس نوا نالوا
 دسراراصح مات یلکو قادغس بو دیاراذک هنفرط ق احتشد ن دیو نسر اعش

 ر هنسیف # راد دن اري ےل ریس بوژاع ن٣ الوسورو + زینهسو چق ْ

 ندنفرط نا یاتکو ۳٩# هنس ق» یدلوادا تک تم ٌهمص یحدهبالع ۱

 مدقر عضو همور راد .هلعارانات راعثروم رکشل لکسعرس مان نابوو خا |
 ید

 رک یدبا صصوابلءعجم بولوایاجزویوتطودعسهزوسل اس هکریهشا
 ارش مان هہطرة ند نتو صح سلدن ادالب ×« نیمو تالت هنس یف # یدلناموش

 یدلوا سی نکس سر ادمودج انسه بو شود هنشالدتسا تسد لاعف دب لاقت روا

 بولوا یزطر فامحتاودیسوم فرش تم ماشرابدکا اب ا ع هتسا

 توم نکیاشاوا سما ماص یردارپ ییموکحزاند لوا تیضو یک |
 لاخ دا هنکلم كلس اشو هل سرا هکیلعف یلیعجماصتواک ندر صم لد اک

 لداع لم لغو او » ماته ده اش لماک یر ناجی ل لق مابا دعد ءهرکصندکدتم

 ابن دوادن, سوی د اوج تاه یس .داذر دارپ بولوا ماشوم هم ناطلسر کب وب |
 یحاص رب دو نتج وتنام لماک تم هنس ق + ی را وا ماش لاو

 کن رف لب داضع ,یسدقریدقن مکه لب نسلاب هراما سفثظنح نکل بولوا
 ر دشلوا مالسا له مانشدو بب ماہ سف دحل ا!یروص ميانع یاط یک, ےلست

 نق هر روا یر رمد جمد یراتمضخ ییفاش ماما هدر هه ت ووا ا۶ن

per 2D 
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 لر دا تک ن دلا الع» هناشدس نع هلن ازو اش * يدان !اضاتمهییاملع

 م
۱ 
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 هنس ف ف 15 ٩ ندام رف نامرف قلا تخ هنس یکی اداژن دیریکنج تیصو م ۱

 مج هدوءوه ل ىداغجاودال اندک ا* فاراد راف تدم بولو ا اځ
 مالک هاب ماج ةراوآماشو جیص نو کبص یرقرزرآ یر او سرد راب دارا

 نالوا ل هلی تساسکو لتعرهوحو تسارف ارفرفو بز هرکصندنراکد شا ۱

  ۱مسر ماتا بوذیاسالحاهباخدن دارا قغوا نوا اعیکتج هل
 هددت م یقارقو نار واک ن اخ یاشکوا» مقر دن ماهاهدما ارکاو مظعت

O : رر کسر هناحرزآو قارعو ناروتو نارا تالا قعاوانار نامرف 
 تاارتعفر لذا نوتلایاطخ ناطاس بو دیا لاصتا هدنناب لاسراو
 تع عع حوت هنئاج لوا نوعا رسک یتتکوش یاول نیفاواس کک فا

 ةر اع ة متو هدری سلا بنج ۸ م فا یلدا تعزیه نان اس تادرکرم یاش تاشو 1

 لوا نا یو بولو عوخوهدنمصع ناخ یاتکوا یهاشهزراوخ لالح

 ردریم|ندناوخرررح لف موس یهرزوا نوا لال او د دربار هةر يظنه دل الخ

 را محن قمضعر اتفرکد دماش نوک ج اقر یدوادرصان یبءهدازردارب# لماک :

 ران یاشبوریو عاشو عالق ضسو لی وشو لکه مصاب هرکص ندکد تنا

 مق# یدلبا صمص هناسوم یاربشالم یرتهک ردارب ڪت 2

 نالوا هدنارشات0* تاون تسد هرکصادهرصاحم هنسزب مانت هاشزراوخ |

 هداشا لوانامه تودنا ریش همهط ییسلاتهاو ریه مادهتسیطالخا

 یکنناد رم همدصو » ماخل او هبر ام فض بات رت هادا فرش الم هدد رق طال (" ۱

 مور ضراتحاص * ۲۷ هنسق ۶ یدلد مازماٌویرکلهلرب ناسفرشا | ۱

۱ 

 توت

۲ 

 لالح ولزا: دغر شا فرطد اشکو هدهاثمزراوخ بناح لرد هاست اه

 ۱ را تفرکه من هند دام Ht HOE قعلوا لاحدب هلن مازهناهمدص

 | امزهنهیزراوخ_لالح »م قو یداوارادم هعا تنا ی الدر اسو مرر ضراو

 | یو جمه کو دت ادورو هندو دح ناهن رز ارات ات شول ا ةهدقم نور او هرز جف
 | زاتىن قر شاو زاد یدلبارارقهدمآ ند آه ناه فضا نب خالو ا

 نکنادارگ اراب :درکهزره هلی هتسکزآ هتساحر ل اادس هشوکرب بلح هدنااغلا

 تاودراوتسارصف بولواساسالامدهنم یدوحو یاشهدناااناندرکرب
 .ناشایاسا 4 ٩ ۲۸هنسف» یدلو ساردنا همژراوش |

 دوو هاشنادباس هنبا» نالسرا هنبا« تامزمه هنناهرهظنیکتشو ۳/1 دج

 هنس قتأام , 0 هس ااا هتسق .هنستامو" دن ا

exû AE ool ۱ ۹۰2  
 is جسم

 yan ۲ فب



 زا ر یر وید کر کی کن ہم اھتخ اتق سش ده نت تم دس

 هللا یحایمصنتسم 3 لعوا بولرایهلاهاکتسدتجر هاک د هح وتم هل ساب

 م هنسل بجر ف «یداوا یه ابمو ےہ ہل پا تفالخ تنش

 ۱ رعتدم * تفالخ تدم

 بولوا لد نشور» تم لداع«قس نان سن

 یدشع لاماهعتن نو جات یی اولا لا یاهو رخ نشانات

 یاصیه و هل ایکن ادا ع لرو شام ٭ هلا همر ۱

 نالوایدالوارک انب ئاو اا ناب رفهدرافادو سورو نان تکلعو ا
 اوتیسم ارز مدتمیآ یا نزن یک ناف تعاون

 فا حرق هدهبناعگ تنطاس دمع م یف # یدلواناش هدنکمیرد ی ریپ

 | لرلو ارب و هلص رس ورسته طس او جوج هریک نج یسن ل سلس هشوک ران انلوا |

 تو فلا نالوا هب رق تدارق یاضتةمزکره بوشوایداحاو یفاوت

 بو دیا مارخ هبات یارم هدهاشیسیع یظعم #ll a» ردشءارعراههسداو

 رهفشذآ هنابز» ۷ ۽ هنس ف *یدلوا یقشمد یلاودوادن دلا رمان ته م لغو ا

 ییطتنهدش یق ریپشرپش مان تک نداطخُةر وش مدال نیکنحنالوا یهلا

 تخر درب هرزوا ییعت بولوا تنم نددوهش ةرئاد یدو دب دوجو نع
 هسالوا نیع«تاکردنیلفاس لغسا مزامندناوب نیمزریز یفد هدنسهباس |
 ءامشخد ددع قرف ندناکرار ارعا لد هرزوا نرد یب لو غه ل طاب نمآ*م ف
 معرد در اوسهدا اوھر ناسا بو دنا ندرت هلد ارادت رهاوح عا اونای کس

 ران اش نب د ی لو اراد دیار اعراب هریکنح نوح این اهتت تشحو عفد ہرا دساف
 یاس هدا ع ناځ ن نازاع بولو ال معلارو تسد مو مذ ملط اب نیب اوت هدنناسه 1

 یاس نينار »كنرف# ر دست لا طاق ترضهروت نم یر هدق داوا

 ٩ هتسق ران دنا مت یادت تارخروس بولاصرارق رکناهداکع

 ریش هری همت نیر هعلق خ اکو لزکتجو نامنزراداشکن بدلا ءالع موررصنق ۱

 مق# یدلناداشراوتسار اص حر هنا خزر ار م: فارطا بو دناداهتحادعاس

 1 لدبم هفالتخاو تاودع یالت'او تفادص نالواهدنربشلداع تالمد الوا

 :دادتشا رطاش نضر نالوا هدنفرط یعءرصان ام یا نور زا روزا
 داو صرع تشع نغلو دادتما فامز یلهاوخ دن هتسراربرب ندنشفرطو

 ٤ فرم ضدق هلسارعاو لیرص لم اکرم صمناطاس نوع الطاء رمالمنو

 ۱ یداوار اتفرک را i (ek ارکت هرزوا طو مش علل اطالب
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KEE یدادش اب دا درس تما OE هکر داوا ت اوت ا 

  1امص ۶ هوش یالشسا بو دنا مهم همه نوا ناکرت یرد ام هاشهزراوح

 کودتا باکترارک» :دزور» یدل | مدع مک فکتعم یلاع بطق لبو اهدنسانثا
  1قمطر تادرزرب هرزوایاواامنوخ بوشودهنآرطضا ب رایت نداشت اک

  EK aSهر رمضخ یربک دجانب دلا ےھت شتم الو تالفروح و × باخت اسا ریس

 نیرف خاتسک د هد دو دکتر تخم نوت یا

 ب چر مو یی اجرا ۱

 4 FES انار بو رهام دام 2

 بابت همش یھ لوا هناش ی امت باب الا بر تامخت نص ش۲هدابرپ اندر ولو

 هقشطاقجراد درو يطق باوحود هلو اردو هدسافط | برد ید هکر دشمهع |

 راذهوشنندن دانش فقاص یال خ دم ترمضح یههعقو هناحنخ راهش ۱

 ندنوم ام تفالخ « دهع» ی اعت هلن امهجرراد درو درارقهدف دضدعشم واوا |

 لوارصانذاذغهفلخ نکا نوک د سرب رع یرقلا مانوزوم تماعسا اور |
 ردشم الو بولتسم بولساوز نرطوب نالایلا بو دنا له دمت هداوس ن همان ضاسا |
 هدونو ناتسزوح تولکه نا يفضا ندناهنامرکنددنم زر اوش#+ لالع ۰

 اقن ی قامت دریم تمعتزیس صان هفیلخ »۲ ۽ هنس ف # یداوالوتسم هناشرزآ ۱

 POE DIGRESS ×رهاظ × غوا بولقا :

 رعتدم + تفال> ترم» م هنسا ۱

 لتیعذمدیبش تم هس |
 اینعمندماشمنراوش ییا پو تواتمرج مور کتم بارا نرشم دن
 بوردنوک نیکتآهنتف بوتکمهزیکنج نفلواریکلدند مامه ن دیارودص |
 احاردتسا همهنزاا 4% ر دشلوا یروص س دەت نع نانعفطع هفرط لو | ۱

 زننآن کل بولوازاتم هلن ا تفالخ ماوعادا دما تلودناسلوارممیم هنفالسا ||
 فاومو ی افر دج اد س ندید اشم هدر هع# ی داو االت هب اعیالدهدنرع

 | ابغبلاو ارممقمو اتع ماما یواتفلا بحاصو یل مس م اما فت الا ضور

o grrr جو برف« هاثمزراوخ * ردراثلوا سدقسن ال اراد لیزن ی ط اشارة اچبو | 

 لرا بودیانا شیر ی4 یوزح دان ام نر رکسعرکه لرب یک ناد ع تد |
 رهاظ» 1۲۳ هنسیق ٭ یدلنا صءا یسیلقتندنلانیب ادب نرد یی موق |
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 هام ابو ها هجوم دل ارع هو ا*+یزاع نی دلا فس ەش

 REN هنس ق تام مود هش ف تام

REO x N 

 هنس لاو چ "تندر ءوخا « تام اشنا راهننا

 ٩۱ تارد بکوک * e ٩ هند ى

 تولوا ناشخردهدیرعرارد رک ۳ ۱کلز یا شانت سر سا

 لاوزرخ اتو # ناکناکس لخ اد مدعولاحر ددعن :ولاہقانامزدادتما نکا

 لالخ یلاوحا یرار اس نیلوا ی باتفا

 ردا ما دوسر "وروش هرکسعرسه دناوااضک اما نلوازو 5 هم در وطس

 ؛هدزابناورشونانتسجرکو ناتسدرکو ناع»رزآو یارعو ناردنزاموناسارخ

 یار | تاریغ کلب هیچ دا "رام نا ٥ر تار اس تن اعو * رت الاس وغم ر کل
 هده حس ۔وانال رایرا التسا تددمبو دار رور ز یراو وک ن الوان ر تشو

 نور شم ترض ی السا لها لسروالوعمره هرزوآ لودع ثابرا نیم

 عاواهرزوا یریکنح نامرف 7 هرکصندکدش امادعایماشآ
 | لاوما سوات

 تشدو هر اذک ندناوت الا باب هلباباسح یی یاب اسو باس او هعنماس انجاو

 نیکنچنوچ رب ۲۰ هنسق * یدلنارابن دریکنیرکصم مزع ندقاحب
 یکحوراد هک لی «مادعا هل ماع لتف ین اکس ناروتو ناریادالب مجی)هتشایو

 لذ دن ما لعریو سفنت لاح هسفنتمرب هد هش وکره نالوا یها شمزراوش

 رداولد هنا شخ دن لمل ند هرهمرځو هناسنرب,ندربصح بودا ماعان 2

 .دضب نم هلی لعتراسخ ةت وس یا دعامو تر اغ تسد درب نریاق دلوا |

 ! یعدق تروب ادعامندنفیدلوا نار ذکندناکمادحرارقومارآ هدرازادلوا

 قرا +ایرلک دند انام صع تار عسقرت هن اض تصرفراناخ سس ءدیاتخ نالوا

 ناروت هی بو دنااضتفادوعهرورمضلاب نیک شیک دیریکتح ٌهعماس شود نک
 هکر دیو سه ۲ 1 هنس ق یدلدآتعج ارم نانع فطع هباتخ تناج هل لوب نمز

 نامرفهدکد دنم|یاتخ مزعندنا بولوا لصاوهدنقرع«لدلنس محر ی لوا

 سابلو هنهک سالدءاشهزراوخ ناتو ایشون هاي درام

 رلهدنا لح اص یط هدرکسعءاکش هاب ااکناج هو هاو د ابرو هبرکو ها

 بودا لزانم عظقنانکد ابرقو نانز هلن هثهرب ابورسانوکرهرهراعب لوانیرب اتن

 ی دیارول وا از پت سام دنخ تعامهذع ابن اویکنچ یکتا تقرح ریش تفر عضو

 نرخ هعارب موس نع هدا راو بنک ا
OER 0 , کما سس سم 
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 | قوس هنناج هنزغ تاذلاب ریکبچ نیلواریکولکرشع هدوسرف یسریاوه |
 | درتلدهاوزتقو « یدابارارفهدنهفرط لالح بو دناوش هثنک هانس
 | هلن امادقاهمادعا یتلاسعود دالوارارطض یک لالج اا
 | هلا مد کین ترد خا بودنا راذکی رهن رامکسو »اع قورو ذج عفد

 امف + یداوالکردا لب ایریکت رهق هم دص هنرغ ناکسو لصاو هدنه
 هل لالج هدربتعمزع رات مانریسلا بچ کو دش ارپ رک روح شقت ریما دنااوخ
 | نکورهقرپ نیکنح قا ودیا لامها یداوهتخادنایلاوح |نالوادنسم
 كني هالولو یلاقتنا لهاشهزر اوخهرکص ندک دم اریزورز یسز نا ایی |[
 |ندندالوان وعالم !ناربو ید فباتسو دنهروشک نوا مولعم یلباح فعص ۱

 ۱ یکرح هرروآ يج ںامرقر دارد دن لوا تو دان ہا تکو او یا تح

 ه دیر انکن وحر ہو +رودو شن آرب ی ین زغو لار کم الو ید اعاد دارس شا

 ندا دلم« ردشخ ارق ماش تشاکن زید را دن ادورو هریک رکبع 1

 [| یاک- او نیصحت بو دنا سار دن الاتوصحس اس عضو هب رهشساوشدا.شک 1

 | روصح یهروصح لذرف لب دانم ٭ م ف# یدل !ماعه اب دقن لذیمدنيما |[

 نرد ضرع لج ندنفرط لماک ها تقو نهفصم یا تتقااکد نچره بو دا
 بوواد.فع راز : درتسوک تنغر هم صدقه و را هدزوآ طو مش :صعب تاودو 1

 ۱ بیرغ یظعمللم میان یدقریالفنالواالص نامو ع

 نوتلا كسزوبجوا نوع الع ارم مەت لو الان اکی سدقرو عمرو کو دتا
 . | ادا فب وسو قي وعن د رادهدتع یلصراک هلد ای شع فیلکت قلوا ملست ۱

 ۱ نالو الئرف میخ ند ولع ۂ ری تعاسجرب ندرکسعهدزورشزوررب هکات 1

 | زاب لتنراب دج آرا دتمرب :ندلتراکتقاعنسح هح الم بوه اح |

 کرج هبت ره قلو نک دس ید فامز نابض هدابز یو ایوب تسخو
 | لا خاراذكە نف ر طظ طانمدرارکت راق کک ن دناروص ع ییهروصنم تولوا :
 ]انا یطا بمد بو دیازاناهزابن باب عرق نرمل نیم مرا یدو اد سنه | |

 ۳ رمضان لص وم بح اص # م ق رادلا ناما طحهس .راناج یخ ادرکص نرعلسن" |

 ف ما لصوم تموکع سا بل بو دیادوخو تعلشملخ دو نیدلا |[
FH 
 ] | ناشیایماسا ۱4 هتسق#یداوالتنمهتماعها /

  1دودو .دلابطةهوخا و یزاعن دلا فس هننا#ب بص کز نب دلادابع 1
  || ۴ ۱یتا هتسقتام هتقتامو هنسف :۰
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 1 وکس هدنناس ناردنزامذیص بو الک هدانردیمالسلرم دارارف هب هشوکرپ

 لالىا همقو هدلالخو یداواریسا هن کرامرتسهدناو و ریکمار اه هرز ماح

 دیرصق لكلاب ندندروم | تنشع < تحبط ر.دمقملوا یراذکشوک

 | د سش ود رادتخادنلدر ۱ اره بلوابودآدشیامح هضاسف ارم دقن :ناسغادو

 وام تعاد ءاشمزراوخ روا : نو مد یدارا نکن هاب هتک نالوا
 : کیانی ازواج ندکیزوبودیدانج ادادعا بولو اهمزراوخ د

 خنریهشرهش برق هزومترد ندفا ارط وام ادعامتدکلاسم نال اوا قالسا

 || هدارهوخو عصمیمهناضوت تالال ندنفلکت لاک ںودیاری تو
 ١ یسودنک» ب بو دنار ما هند دالوا هناك ب رضنال اوا قالسا باد ندب رب تب انا

 یک اع یریفن سوکزاوآهدیاتنآ یک تری ؛هززوا یردنکما نو آ ۱ :

 :هاشمزراوح هرزو | ین ولو ارو طس هتشر هد شک هدف اصو» 2م ران# یدیارردتما

 | تدناو همزراوخندابردنب دلا لالس یلغوا عاواروک ناخ اهنروتسمدجم

 رام ر ومر کشا الو اهدنس هرصاحر اهدنخرپ یدلد ادنهمرع بوراوه اسارخ

 لوصو هب هنزغ هلرب لومأح لوصح هنا د بو دنا فلت مت فلعیراتات

 هدننح مابا کر دلوا نالوا یهغنح ندرود نح لقن * ۱«هنسق × یدلوب 1

 هدنهراون پتکضعباما شلوا تک الغ قیرط قبر ءلدایردب نرالا لال ج |
 ردن خروم ٌهماخ موس نم هرزوا خلو نیشن تخت هد هنزغه دل الخ لوا ل الج

 راد هدراد لرا * بولوا رهق شخآ ةتخوسمسک رهتلاءاروام «دالف

 | هناسارخو مزراوخ رشاد اک یمانزلادالواوریکنچ ءرکص ند دل
 ۱ رو اشر ناعهاشو مو همشاجرح نالوا مزر اوخ تكلم یسرکب واوا ناشررع

 نوصح یاشا رانولو لنو دمو بش غ ندیناس ارج هر وم عالو:ارهو ۱

 نیکدرھت رو دقات الا لع هنس ترد جوا نرد ی نیعل لز وب هحن هد رو معه

 یح +ردلکد ناس حاتح ینو داوا ناربوو بارخ همد يه هن لال ,٣ الاعا

 ناردرتقد لاد مدآ لس زور ک نوا یرکسع مسقزکلا یکه دن اره

 هن کی لا نوا قجخاریشخش ةدنامسپ هدريهشرهشلوا نکی ی هاش هزر اوخ
 درب درشذ هدیهمند دعب ورق نامه لدهب ومابآ اران ڪڪ نداره بولا

 راد دلو ارا دب ابار عرب ذک هدو پید هل ارجو یعراسا امت دمج هدرل ارععازو

 | صعب ىح بزاوارمسیم هل الح دج ناطاسرسپ رغظ د هاش ل صو ی امت هنوع»

 | مسیح دلو مان ناخ یو لیکن هرزوا ینیدلواررع هدر اوت تک

 رح
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|eیو و وسوسه  

 مان نایت هور د اپپادیوس ندن ام اوت ءا رع قحا وا ی وعدم لیکن یمن

 روشورم-ههزرش ,لرا»+میف # یدال نود ETH یا شن

 هسااراو هب قطانوتماصو + ناریوراومهو تسذک- یار ارومهمرو شک

 !نکنادرقم کوددبا هدامآو رصاح ن کی ته نزریشعتروآروزد نمل سز وب

 لا عا بوم ماسق هدهاصخو هل اق ء ماش مدر قرب هرا دنا عج ؤو اک دو

 تسج هدنهاوساو تال هان یر ٠:یہ دیو ,یور تشز نزرب ۱

 نهم روالد دمرغن قرذو * لخاد هنارف تج یارسر لرهدناوخو

 دا هلجرر سل مصاو عزانم ی بولوا لصاو هبهریخرب یتیدلوا
 هشحو هر ابخ اه اشمزراوخ دج »نا اطلس ×ز درر مم کو دقن الاله لاخ م دماغ

 ینوتاخناکرت یسهدلاوو لاسو لها نیفم الا یراق هزار هدرز هلم ةامت

 ۱ ندنلاعا ناز دنز ام هل !ن.دلارصات یریزو یل اوما سیاتکودتن|باعتتساو 1

 | هرطاخ عفد ندتهح لوا هرز زیو هلاتلابعص لقعم مان لالبا

 هرو معاف ٭ ی دنا شا ناز و تیر مکس یسودنکمز ؟مندکدتیا

 هحن نفلواداشرمم هل بان بآراحتر مص تولو انو هشم هل: ا نوکانو کر اخ د|
BNEنکا لاحم لاق )رفطنو  fier f 

 نالوا ةدراجتر نم هداملافالخ ىلع هماع ۂدارا م کیع هدف دلوا یریکنح

 | واص> یالب یالتس هل شدم شیلا بابت ام دننام ت

 لوا × نولوازا مز تلاط هلن ار اص> ماس رور لا نتا ا تات یر الرا

 .نارا صش مدیراکدتنا مدقعصو هرمْنط ندرهش هزاور درام ةت کرس ۱

 "لام الام زهکرب نودا سورخو سوح ناڪ ديد تن هدددننام

7 

۳ 

 وج

 قحتا نوحارا مشا یرانتعا مدع ههاشهزر اوخ لای ار هک لسه دنع یا |
 یسوس ڌعتو لتف # بو دنا بمقعد تهد د ادیر کعردف زوو

 ۱ هم هدهوز رهیرلکد تا روشمدق عضو بو دنا نالا توان مط باللبس هدر

 || ندهش اط لوایح یدلو ار اکی ر انج تس د دنتام ی رله دلاتقو برح تاودا ۱

۳۳ 

 نادر ررف انکی رزرو قخلوا زیرو خر تح سل هددنق ر«ترادممدرد ل وا ٍ

 .لسانامهتنم یرارتح دز :ترورهاوخوردام تولوا ارمدریشع" هک اشمرراو اوج

 لنددجناطلس هر اعم« یدنلوا ملست هنف ھت :سوعالوذمءارع لو"

۳۹ ۹4 

 راهعاارد ام ناعسف « تونم شدم با ۱ ادعام نده دلوا

 !ںدکرکن دنفوخ یزیکنچ ناکتش اکو ہرا ذکو تشک دکل یار طا نازیخو ۱



HB ۲94  
 هست

 | یکجا ی اخ یادوسماقتنازخ انددجناطاس هغ رس اف یعز ندتهج

 هلئواهترزوا همم السا فلام بوردنوک یکن نتف نونکمیرتوخو
 نا روک ندنفرط هقللخیدنا شعادایح یتطاستلدارندو محرفرفاک

 :ناعوط»ب هلماعمد نداروهط ندناح هاشمزراوخو هلهاحش تروص

 | هناتنهسانجا نیزوب هرکی قلاروکدیریکنچ بواوایدای هنجو لن الب
 درانماس و م ف یدقا هنفرط مالساروشک هلربرئالا س وخته رکسع

 لابقتداهلامتتسا یریکنح هلداهتسارا ءهاس نحلوادراو ههاشهزراوخ |
 راجود هلا ناغ وج یلغوا نالوا یزیکنح شیلا دیا هدنبرقرازنا بو دنا
 بواوار اسکناو تسکش هنفرط دج ناطلسر کریو لننچ تا ہعم هم یدلؤا
 ميبييعت نیلتعتکسم هتیمز نارو عال لجعدیامدق عضو هتمالسرانک
 مته نیکنچ م فیدلبا ناسارخ بنا مزع ناسازهو ناسرتلاناج
 ناکتشاکر دقلس شعلانالوا هد ها بودیاهمانرفط هتاف یدازنا

 فاخر اعنالواداسفور شب امریجو + مدع اخ ةد طلع هدم در هاش مزراوخ

 ندا هیارا هدعن# یدلو انام یامت تربع هدناماو محر ی ناد الح تسد

 × رسک اخ دا رهق شتارساترمس یروشک لوا بولو االمتسانز هعلپهدنفرتم
 بحاص م قیدلدارهظم هیاس یدناقزفن لدا تراغو یس یناکسو

 ند دلارصان یز دار ترلوت ساز دنایدوحویاننهاشتالسران.دلاروتلصوم
 نئرفنابوجب تج م قیدنلواسالنا هلاسادنسم هدنشا حوادوجم

 | تو دیا واشهر: تام دانز' ءار ازاغا هلدا ناکسوهرصاح یطاسمد
 هرکص ندکد تاد نب هرضستدنکب یری رش لرازی قتلا عنتم رب دقت مکه
 لس هلتس المرو غف دس نیغاو | نل داک ع ع“ لصاو یزاق دلا هدنرید دن صم خجذ

 | منع كامرا ذك توک طا مد شحوم ماپ م قیدابازومممییهروصتم
 راهظتسا هلد ار اوتساراصح لو ا ال سالاد مد ىلا عت هان تاسعلا یتعلوا ی

 هتسالد الت نسیلاه او براغ یس دق یوزا یر, نوعا دس یانی اراک
 ققاشم ترغتو رادزرادلرت هرورضلاب بو دیا ب ذعت هلن التب ا هجان
 تخورف للام فدا نیاشاناسلوالحا فنغخ نا .هالساندناراشخا

 مدر د تفصت ساخ ل طرز نولت اص ههر دّنوا تزررا طر دت چرا دا

 ,]|لتیهاشم زراو دنا طا درد دارا نیخروم نیمع لق موس سم کو دا
 .ناج هتعالس تع“ لد انامرخ کر دن نولوانامسنو تد یداونادرکرمم«

 یو دتدا



rot 

 تال ها مع زالوا عغاو ه دنر هما هما بو دنا نامر زور ه د فامعصاو ۴

 هدیا وا ةع نکا شا ااضتفایاواتم عرب رتادع هنذ ار طدا ده ریما تاوش>

 یدلوا هجو مهره اءاروام با اجهرهج گهرورمهااب بولو اال هةن اقوم یال |

 نيد ی نړ نیک ثم ل: ذات زالوا نت طرفهد هم اشلحاوس ۱ ۳ هنس ق |
 بولو توت لبا جر د ھاو اندر مق باغو لج نہ الا حال ص ئالم نیآ دم
 ه دن دال نادم مدان فو » زارد تراغو ببن هذا هب هم السا تلاع |

 هحا هلی اانارمس تو نالات یار طاناسو سادات تودنازانکرتهرزوا یراهاوذلد |

 طا.هدودب موش م دق حر هرم ص لا هرکص ندکدت انارو یا صوار قت لثوک

 ماشرر مهد ةه »دلار. عر وشک اناا 3 هنس قرم دتا موهه رزوا

 رةصا اے حر × ماش مز ع ندرمه دهن دصق لد اص عف دام دةم لداق توم باو |

 لداع ل 2 دبا طا.د د مز ع ان رف لب ذا + یدناش امام ترضهدماشم مان

 نیش عب رع یس مان هم تل یلغوا ندقشمد لاعاو مال لاما هم شف
 ۱6 هنس ق ىدلوا نیک ورع دنسم سلاجهرصم تخدع لماک یل غوارک .دو

 E و دنادواذطارادمزعدوعسمن دلازع لص وم بخ اص |

 دل ک تم جت ہ دما ومس سو اکمکپ مدد. م ف ی دلو ا نارماک هلرب تم ن

 سواین هدکلمزپ ممدامشنک نی دلاءالعیردارب ن واسوم هد هطالم بولوا

 داندزا ءا هه اشهزراوخ دجناطاس ام دقم ندنف نیک ۱ 1هنسقیدل»

 یاخرو ص ر بس بولوادر او بولس الام دب ب وکر دامب چک اا

 لیا قیرطوب بولوا صخیمنیمناجراجت دشدمآ نوعا قلو !نیفرط تکلع
 د معو قاسم دشعهرزوا قلو | سار دن الا نوصمیساسا ی مه ک دو یسود فام«
 ندنجرازن کاح مانلدط منا بهل نا رب اغ نده ادم زرا اوشءا صا نکیاشخلوا

 دو« یفارکاد و نال ده یرٹک | برق هب یلل اروب ترد ندنایدز ناروت مزع

 دمعة دعاه هلن ال خدا هةر مص تسد نراکلمام تودآبصن یندنن اکدنز

 اا هتفا د هو فأ ادي دس دس بولوا س a کود | لالا یفاءءو ۱

 ناللوا یدابهد اخوا | ینغا یرادتساكن هنر نالوا نضواع نفر طرز کاج

 دراوویدرووا یا ق ا ر مری مکح ینصءاوسءارح ل ریکنا هنتف

 یا ناشغنو خم فاسر همانباوج ندنیناجهاشهزراوخ ه وکم نالوا

 ف

 ندنفرط» اثمزراوخ هللا نی دلاریصانداده» ملح ی داوا مادقاهمادعا



(o٠ 

 هازهلمهانلمروتک هب دق لام ماع دع بو دنا تکرح را رایاد

 رخت س دلوا لصاو هنکللاراد تمالس بوصعم نر اءاللع دونم هن اش
 | هلکناوهاک | دبی اطخ ندلاح عقاو جلو |یعوا هم لد وع سد یری ا ترسم

 هنس قرات دارا لو .هوم هر هن اهاشفطاوع لوصولا یدل بو دنا هار مع 5

 لصاو بودیا دوجو لحایم یطیزاررقن ماما ریمکلا ریسفتلا بح اص
 ریان لعن, دلازعظفاح لم اکے زات فا وم هنس ف یدلوادواخ راد لزب مرم

 دون دلاتامغ نالوا همزراو لولمرخ ام قیدلو اربس ندب اح تمع

 ناسارثروشک یاټ بولوامدعلاش هدمطلغ هل رهف ریشش برضهاشزراوخ و
 یارآو نوکسلحلن هد لا | مق ید ما -. جم نت دلاءالع عرانم ی

 راوج یخ مکتبردراص> مان هوکذورفی . هذد دم هک وغ د البرواحم ه هنرغ
 ا

 ی دلوار ر ت رب ذ شراذک ن کیا ی یهو ی درآومه ند؛فرط هبوزرع لولم
peer? 4 

 ور ٺو دیاقوقع قو ةح راهلنا ندد دامو نیس و حس م اعهرزوا

 هل ازای ینطلس تاودندنیکنکس هدر ٭ هل اماهحوت نان هن اح هنر

 اموجبولوا یاعامومف امربلابةا کوک ن هغد اط لوا كاذدع* یدلنا
 تولواكلام هدنه دال شسو کلام نالوا هبوئزغ نیطالس مکحوراق
 تکرح یک ی شان هدنانسح تاربم تعاشا نکا لیخدهدتنطلس لبلح نف
 رر ح هدنشراد یدرو ناری د ر دلو ازم هکش د لود نسحایراتلود یک |

 یداحآدارفابودیازواق ندندتسدح رس یراتنطلس ماوع ار دشلوارب رگ فان 1

 بولوا مالسا شکر کل هلویذاتسا فرطو رم کر دشت اقرت ند ارش ع ہت ی
 سواکنک نیدلازع لغو او+ماکد مة هلر تداهش ماحهدمزر مز تسم رکم اکده

 هاشفالسرا نب دارون لصوم بح اص ٩ ۰۷ هنس فی دلو ماشنح اوزع سالح رم

 یدلد | دوعص هتموکحرب مندوعسم ندا ازع لعوا بولوالثاتهتجر تمعت

 ضرابحاص ی ءلمبس رطاخ شعفر تامجوم صعب سو کبک مف
 نیالانکر یلغوا بودناهابت هلیاردض ریشعشو اپس قوس هننرزوالرغط مور || |

 | دوکت نالواورمس هدنشکد مشع هنس ق یالوا یر د كالم نزاو هاشنا مخ

 | نکناشلوا سوبحهدنلا سواکبک هلپاقی رطرب نیعلا مانیرکشالومناتسا
 یدلدا عا رتا ند اس عمت هغ نناج نار که لن ا عالق ضعءادفو لاملذب

 رضسم ق اقلاطو هنزغرو ثکو فارکمو نامرکن ددنسه اشم زراو 1۱ ۱ هنس ف

 نادمهو ناشاکو مقوناحشزو نیوزق ۱ ۽ هنسقیدلبا زكى رفطریشعش مکح

 فاهم صار



۹ 

 :هدصفاش مامارانراوح يدسحو ناطلغ هل رتراص بسا داود او

 یردنتلم ثرارو+ یرو ر درب مسل اح دم رو صن یعرا هل اس هب بولو !ناپت

 یکاتاماقمحاق لضف تله دحر ص کا هلی اکح هنارآقافتا 0 هنس ف یدلوا
 رهقهمدصو تعزع تنار «.حوتهمناج لواهنساحر ماشروشکی مما بواوا
 یرالوا امد لداع كالم نک اتع ره دنع“ درک هب هرهاف فرط هلال داع

 تدمرب لداع تولوا لئان هنتموکحدخر صن اناسلضفاولصاوهرمصم
 لالتتساو یهدنامرف دنسم لصحتءرکص ندکد تا تمدخ هدنرازو بتر
 شکتن دلاءالعه ٩ ٩ هنس« یداد !لاسرا هملح یتناا قیر ط یروصتمو#

 بولوا فتنه هد نب دلا تدق فرا۰۱.1: سد نم خاش لق رم هناقزاد
 هک ام ی دلا الام نی دلانکرمقیدلىا بقلت یا ندلاءالع بقلادجت
 ږد او دهاادحاوو# مادقا هنس هلم اعم بن اج اهلی ا براق توماوانزکت عانق
 یدلد ماّتهاو یس تام دقمهبحتن قریعست هطالمو هساماو راسکتو هنوق
 یلرادافوندنفرطیرباشعو تراقا ناغنیکنحیاش ناتساوغم۷٩هتسق
 یدیا شاو انار ذک هبا تن ق اکر ا بوم ہر وک ت عار یور نوکر نب ھاو |
 قارن بولواهد ات م دق هل القتس اة داسو ها لابتاو تعهد اسم هک ائ
 ر ی هرقنا هل اهرص صاع هنس ح وا هاو نیعستو سن هنس قیدنلوا بمقلت
 مادعامادداتفا هلن اناما برف هناد ی دلایشیبح اصبولوا هفرمصت شاز ۲

 لغوارطض تولوا دن لجادنک هرکص ندنوک ی لاد لوا. ء هنس ف ۍ داوا

 باستور کن دلا تابع نو ق خاض م قایداوار مسسلاجنالسوا ےھت |
 ۱ هدا ص داب مست وراق ةن 4راه طق نان آ هماشس تک را E ندکتاها ح

 بول واهاک |ندنهن دلو ام دهن نی دا نکردوحو یان نیکر نکر نکن الف

 4 هس ق یدلوا الام هثوروم تلم ةدابز عمو ل اسهتعرعه ار فقر یه

 هداعتسأم ور رارکت هدزم اعهنس شا و دنا عارتاددهور ی همشاعنطنیق لژرق 0

 هداړنو رەداهح ین رظ نخوا هدادرارف هد هاش تور شعک مراد تنا

 عانا یف هنک ازا ندراشکی العتسا تسدالرب تدالج شش هنر تولوا |
 نداطخر افکد ن دلاهولعه اشمزواوخ رہنا اءاروام لرل م ثل هنس ف یدانا |

 تک تارا نیک ارا دمار تناعا اجرو د ابتدا ضرع نور دت وک مان تن اش 0

 ی دلو دنلاریقح یار لب المخ هدررکتنور دار دقت کک تؤدا 0 ۱

 كن داشراربماماندوعسم نالوا ثکالف قیرطقفر هلن اودنک ۲۰ ٤ هتسق
 رس ِ ۰ ۱

1۳ 

GSA 



 یا

 | لابقازور دنع لئان ارش باوخ دننام خ دز ةن تر د جوا یتنم هن اقول سن
 لصاوزوتمیراتلود باتفآنکل "بواوا لالجوماچ_دننصنیشن شلابراچو
 از یککنلزهدهنمللا یراعتر و منا بو دنا لاوز نن لمم نر دلو از ها فصن هحود

 ت هن الصوم د هع یلاوح |لصعت رانا ءان هرات ره مدع نخماوا

 فافصا نالوا مگقارع ت 5۶ یسرکب و دیا لاسرهتسارآ رکشل هشلخا

 e الكدا ندناسم زراوخ یالمتدسا تشک فاینزو- 7

 ریش هش هتشک دارون یردارب نت لا بط شاو س بح اص ۹ ۱ هنسق ییا

 ترن حالص كمف یدلباریستمادءداتفا ی صیق تودنار دع ۱

 زعدنسمهدم اس لعلب دلارو لضف كلم یرتهسر بسی جا ا نیم روح شو غآ ۱

 نکتمهدیف رپ 2 ناھ رع تام لیعوا اركب دتولوا هدادرارقهدم اّشنح او

 ۱" نلف اتت نمک انچا هب رامان توم لغرانالوا ناوم لیپ

 لستیاش ندلضفا ینددازرداربپ لداغن دلا تت رک کج یژداربیدیا
 ناخ ینا یاوتف عماج 4 هنس ی یداب لنت نس هہلقدخرصاک ابو دیا

 ةدنزوزذ یدنح زو الانسیح نی دلارقتنساحاو |لح الا مامالا ییضافلا

 هاسمرر اوخ مف گلو تبسالش دارم دیر رس ردع كنس فات فتاح‘ دزو

 میخ نصنهدنس ارج ناد مه بو دادا دغ مزع هلی د ,دصق شکت ن دلا ءالع

 لآ هب ناپکان یال ږوب هلیا ٤ ایر یلاوتلا لع هدنوکی رب ماکنمیبهدکد یا
 باتنانع بو دنا مرح هنغ دلو االتمم ن دنر کد شود هنس اډو س ضرعت هسابع

 دادش مزع هليا ددصق شکت نی دلاءالعهاشمزراوذت ميف یداوا تەح ایم

 اوت ع نوک رکن م کده تد دک داماش ضعاهدتسار هک ڻار ړه بو دنا

 | بولوآ ناهتهدرا نمر اتو لّدتراغ ناتو دنه ناس رک رو تک لاو ف یا غابرایت
 هب ادملا نح اط ۹ هنس ف یدلوا ناسا ناطل دع نذلا بلخیرد دارت

 : یاردقرغف اشاکدعخا عیانصاا عدا دفاّومو ف انمعرم لعن, دا تاهرتماما

 ان دلا ناهربمامالاحترا م اعهدراوت بک ضع ۱میفراد وا اس

 نددوحو؛رادن دلا یطء راک را دغ رده وا نیرعت قتلوا م دعم هت حوا

 یدلد ارت هسه نم دلا ن نکدتاعو او یرو شک ن الر ایمکحورلث بولو ادو غم

 e سن :[هدنناشاطخ تلم هل اهاشمزراوخ هو هنس ف |
 | ارق تسد برضو رک! قوس مرہلاءاروام فرط ن دلاءالع ب رولواهتقا
 نکد !ناور هدر اراک ند: درط موفر همر زعم ق یداد ارت سم ارام

 ها سس ورم دوس موم روس و میت و ام ANN سو سس



ev 

 |  ETامهرد لا تاج لیست نخ هاش هوس ری نیفلوا فولام هد | هن

 رؤ شو لقع یازف تربح ین دلو رونلوا قدا طا لام مینا یریغ دن :وتلارنو

 ردندرومانال وا  iخنک نالسرا بلآ هاشهزراوش «روفول اصن هلئار :

 هستم ردارپ یداواناطاس هدزراو ددو غوا دوکو نان هددط ||

 ىدوچ تداع بو دنا م دق و هه دیو قام دا ئا اوعد لشکر ن دااءالع

 | ےن دنا شد اداوفدا رھ لص لاهم دیهاش ل صز ل ثر * دات اودزط

 | فص بدتر لئردارب تودنادادتسا ندذا ازطا وام هد نھ حج اهر یددوج

 مف Ae [مدعهلرب یوآ منو سا ءرکضندکد اف اصم :

 ندس چ ؟نزهط ی هلو( اد اریش هر هه رم .راتفرک امدقم نالسرا لزق

 یوا ناو ھی دیانت اوا صال ساز ادنادنک "هنادمح تروا ضال |
 هلن نارك :رکشسل ید لوا بو دادا دنا ن د هاشم زراو خ لبزو انی دلار غلط |

 ۹۰ هثسق+ یدلب انام دک اله اشر یر طو «نانع فاع ها دنهه بناح

 هقول تاود ادعامنذنالواهدمرراند ىئ حارا اونی هکی مزاج لرغط :

 لغوا هننموکحو رطسه هها شهززاوش سان رتمرو شک لوا تولوا ضرةنخ
 زوَساا تولوارساهدنلا نا بهزراوخ لهو ار, خا * یداواررق»ناخو دته |
 یدلو ار ند ادن تمعا هددنفرتس ید لواهدناالشت ش نوا

 (۳۲هنسقناماست قوم س نب لم کسه ن لر غطا »  ۰ ناشیایاسا
 هتسقتامو *
{oe 1 

 تام قرامکرب هوش ۱۶ تامدوج ها« تامهاشگلم هنا × هو اد ضع ها

N 4 :هنس هت ق هس  
 EAR AY 0£ هو ۹

 : یورو تا یه امانت اتککم ها

 هنس تام . هنس همس ق هنس هنس
ort oro ©1 | E ۱9:۷  

 نالسراذع یا »تام: اكلم دۈ خا باطن وبا هاشکلمهتخا یا

 هتسمقتام هنسس و هنس ق هنصق

 6۱۳۰ وصف , 004 نگ

Baعام نىتالمنالوارولىس شق یاس # هنس  
1o4 
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 ۱ نالوارطنم با ناما«م قم یدلوارسارزو باتس بواوار اسکناراعرهلتم ۱
 لوا بو دناروص مزعورو هنر اه ظا ند لوا دن امهالسا تسدریز فاکس عال
 را, دت اراضح مادراتفرک ی اکعنیفلوارو رخه هندراترنکروصحتان حجج

 د نیدلاځالص ادعامندنطظفخسم ترتکوراصح تناتم ۶ ۸٥ هنسق
 هرصاح تدم نیک |مارآ ماش برض هدملاوح لوا دلدار کر فط نزدهاحڅ
 رامهکح نیصح نصح لواردخواضع کم رعالاةبتاعو برق هب هثن کیا

 نالئسع نیدلاحالص 0 MRE * داوا ند هراسک اج

 یزارفا مهراصض> لوا نوعا یم الو اال تم ہر اکحکح عمط مادیکا اکعو

 بااجو» تارخ ید یل هررومعهروس بو دیااکد ضرا هل ,نادناوک هسد
 نالسرا لزق نیشاز ای کرلر دقت ءدع اسم» م ف # یدلب !باکر لی رت هندق

E3 توداریسا هتس تسد لرغط یدیدامردارب ۱  

 کر اتفرکی د آر اذکک هننکر اکز ور ٭ یدیاشع اراتو لنت سلع

 e هبراصرقو اان نر دلا حالص تال مپ ٠۸۸ هنس ی × یدلنارارم |

 دقع لبا نیند تدسیآ جوال جو هرزوا نما نار و ناک اکنالتسع بول اھ
 ریشم نوتنروک عارف اعون نددا_مجو وزغ ×م ق » یداناهلاصندنوس
 تم هدماکنه نيدو اریکر ارق هدم ار آمان نوک ناقرب ةازغاداهتجخا
 لوایح بودیادو دات یسودو م لذ هدنصحت یہ دورا صح نت دلا ح الص

 اه ةفوال هل اقلوارشابم هن ةمدځرا خا لقن تاذلا نینآلدعناطلس

 هروصتنام قوه د" دمز آو ماتهادنعاسریعشت تمدخ لوا خذانلصو راشمو

 کو لزنت ندب كله تنطلس ھر سد نادت ماکحاو نیصحماهوالا

 مداه CEE 3 یلفامحمانارام وطنالینرا جنديا لت راسحاهدنارع

 كل تج ردو دم ان تمعن لئات دو عنهم لصوم بح اص ءم ق *یدلواتاذللا

 هسدازاهاخو لاا هد اسد كلام اشن السرا ن دل ارون یلغوا بولو ادو نسم
 نۈلوااقت تلد یارسنشاکه جوته ەد ماش نیدلاحالصكلم» ۰۸٩ هنسق

 رع تدم # تنانلستدم ق × یدلناالتم همال ۱مادیالسالها

 هنس هرس

 جاقسا هتواض ءا ضر ممل ادم لدا ایٹ ات ترب ناکمنیماع نامان لوا
 دالرثک اون بار ماشورص هرم اف تا نخب !تعاجیلرت تونلوا
 برلوا فورصم هداپحهاریسامام نکی تب دوام ءدیزکی ک ف فن |

۲ ۹ 

 ویآاطع



fo 

 ید حالص نت نیعل طانرانملوا عهاودمع سیب ردشلوادنکدننید ۱

 | امد یدلوالصاح ردص یاغشو لٹا هنداره بولوارشامم تالاب

 هدم نوک ل وا نامه بوتلوا لوزن هح برض هثسنارخ هبربط هلرب لونمام | |
 هلسح لخادنافا ضمد مو #3 ناعالهارتم نیصح نھ لوا هب اناما

 هروفصو هرصانواکع دحاوذعبادح او هرکص ندق داوا ناممالس ایست

 یکهزغو مژرادو هلمرو نالتسعو لسحو توروادصو سلدانو هنراصتتو ۱

 تست نزکد رم لوا مع یدوا ملا لا مار ۱۲هناشآةوذعین اض

 نرد تربع تارهبحوت دن تین یر کم یخ وات لا

 دات دک یم 1 رج وب ES سود چو بودنآ

 الصم م رکصضندک دما هرجاشم تن روک ید رک ر در زو ناب وخ لز

 هنىعالم نالوادو دسم زکەا ارو ٭ دوعفم لرادن نادر ساضتقا تو

 هد مس نوز ور تدهنسرب ناستط توتاوا ماست ناما طخ هرزوایرلاحر

 تا هنلاو لا عام دم م اربح الا مزال اتم نالوا نب: ڪک رش تم یالہاسا

 را هدتزااوت بنک نضعن# ما هنسل بجر ق + یدتآوارلست عن ندیداعا

 فرش هليا ترش سدق خخرمسیت نیدلا حالص تلم هکردشلواهدسر
 نالو لوضو ندزر اک ولم نکنا شاو | مزاعةنم ده ةمامق هسینکهذق دناوا

 تاغ افت » یذلد ارووص تصخر ندروفکت نوع | قفتواهیلیخا هدنق شاب ترع

 فداضم هتک غوا مادا لۆ او هسزعهش لو او هته همش لوا ندهیرغ
 تودنا هرصاحیرو ص # حقا یدزلول هدحر ر یاذرهو سڪ ثواوآ

 تنه مان هلاما هلن اج اکع یرور ضو ل دسر اس۱ ل اون وز اصح تئاصخ

 یدلب اماشمزع هدراثالا مد دم عر لواو ٭ ماعا دنا باتش مایا بو دبا |

 هزر نوء طو ةمقذالو لح تو دنا ارع یاو حةز راز کت هو فف

 قردارو» مالا تد ارزک م نب ر هملق تک کو دفصدو ملا دعبو صارشو
 ناطلس# م ی » دلا مازن .دنکیراراصح مانی وشو رک داع تالما

 دیدم هدالب عت نالوا هدنفمصت تق نالسرالرق یردارب ماللرْفط
 ىدا اداتجخاإ ب و دا تد اکش عقر حفز هتف الخهاکردنالسرانیکسع ا المتسا

 یا نالښرا لزق زونهرزو مان نن دلا لالج نراو هدادما ندننرطهفنلخ
 هّملخ رکسع هدو لواو راح ودر ال ار فط هدد رق ناد مھ دعا عاعجا

Rt 1؟ 

 / نالوارو دملا قل زا یاس هلشمم د هطاع تولوا لوب ةر طر و ظنمرل همانز ابن

 و

pee 



Fi & 
 ۰ چک ده

 8 لترا هاش کلم نا ي ءاببورښ هناههاشمار اوشا نالسرانلآ دنا ۱

EEE /نام 1 هنسبام ی ۱  ooY 
۰ 0۵ 

 یکرکا تب واص نوص ماند سا ندطاترآ داف نیم هنن زاید
 : دوز

 ست اهتحوسیفارطا نیکسش رااضتفامابادادتماهماق ماکعتسا بو دادم

 ۸ هنس ف یدلد | ق اقرتسا دمقر اتفرک ی اکو »قارحایسلان بو دیا ترا عو به ۱

 0 | مرار واو س اوس نالوا هد نامر فرز نالسرا ج نانو ناطلس

 های سی را قاق اوزون دا تامغی همنوقر هر دلاتعخ

 ی دلا ثمغم ف اتسالاو هه اش مص قن دل امد ین همطالمو هّس دلا رخ ی هرتناو

 | یاست هنر هدازردارب یی هیسا امر اسکدو هدو ن دلارو ی هبراستو هلرغط

 | دیمضو هنرقرافایمنیدلاحالص « م ف» یداوایتمهدغارف مک بودی
 | لزةىر دار نودیادلخع للم مزعد ناول ٭ ۸۱ هنس ف ٭ یدلدا لع

 فاحنرزآرناهفصاریروناد مهو لمح نالوا فام ردوراق لناناعگنالسرا

 | یھب رش عمو ا نیمغلا سر هنسق » یدلناتلغدزوح لخاد
 دایداعناغوط نوک نالف نیم د ںو دنا عاعجاهدنآریم حر هتس نک اوک

 ۱ هددوهعم تفو دادشلها نیک ار امخ او در دل وانازورصهدادرزودسا

 تمکع یاضتةمر هدرظتنم نامز نکی هرزوا مالتنا باد بضغ یابر د حب وع
 بورا نازو دابر دق له دیا لد رق یه اک لرب لکدرنسرمض مر یھلا
 فور هم نراتقو دةنرلز وک ےن ارعشو نیدزت هليا لد دانقو ع ومشى رلەرا نم

 هیرمط نالوا یربع ا اونه ن .دلاحالص ۽ ترم + زاد دات | نیمهم وه

 r TE راک هروض لوا)مسوزرآ لمر وقک قدرت ف ل

 هلب دص لاضسا یعلو ار ادربخ رافکل د ذاضم ن دلاسو یدل ادن هب ءرصاحم

 تربضحرب#ندنلاعا هب ربط تواوارازراکد عتسم یل ج هراومهو تشدکم

 یدلوا رابررمثراکسو كنج شد هدننرق هبرق مان نیطخ نالوا بعش

 نیکر شم فص نیغاواهاکتسدرفط هایسلاح نیرف هانوع ۰ ۸۳ هنسق
 مان توماصاابملص نالوایرازاهلنتارادم بول ا و حرههدزمهر

 قد مانک تل «نالوایرارادمءور کم اح لع ردو جو عصر

 رر نارسهحن یدو مل غانرا سرب 1 احو یرشنهودوا لمح

 | هلبئاونع نیطخهدشنخرومناسل نیم متفوب « ی دلوار اتفرکهناالسا تسد

 بت لعاب شت آرفاک كيژونواهلاتةو برح لالخ بواواروکذم
-ِ 

 دا

 ید



 نا ۱
 فدالوارهن یا !ثاناوروکذ بولوا عارف نيڪ نمادددهومد قیالع 1 (ِ سا

 هرکصندکدشا لامآلئان لا لاوم | فونص منا هدابز ند هب افکر دق
 | راد" هعدعد هلا یندعتشآو نانیرقف ا ندنسفاب

 فعضت ی هروب نمهمنار هدماصرهش کرام مانا تودنا صل ندشاعم

 لافطاو ناوساو لاخر هلا یهترت یلاع طاعمحوا عارذرشدمرکن برغملادعبو
 ناسمرد نماد تاذلات هخ دنا طخ .یاضتسا راث او لع اف طال فارقف

 ادحاو »+ هحور هللا حور + یدنایمهرع سم تداعرمعاارخ | لا ناو ا تم دخ

 رک رفات حتر طم هقرو نیصاژ بلحو یاتنعودلاخ لتودمآدحاو دعب

 نیر نتموکح هنرور ابن دادام پاس بسا ص پلو ی حلص
 ده اش لصوهدنریذت ار غص رود نم ماع ن دلا ح الص تم ۹ هتسق#یدلنا

 خف هنهت یکنز نر نیدلایحم ماش یضاف .هدق دلو ارورمسه هلی اامه یاس

 توبوا هدنس هم ایه د ہصقیکو ودتنا عفر هند دلا حالص بانج باکر نوع انیمه |

 جوئفمشبم هرفض ی فسلا ایل مکشنو»«رعش» یالما ردیهنوکل افت

 جیواناسکس بوقح تساز لافو ہلا لدل اوذدر نوع »بر ق سدقلا

 رونه رابر ابرکید هلن (مالسارانمر اونا عیارشرنامش سدقمتس هدننحررهش

 بواوآ شرلنب مدت زا هز غ تود »ر دند هب یغ تاه افت ایی دلواس دمو

 ها شکم هراهب هرکص ندق داوار اه هن رهت تس درتخ اه نابوزغروشکل وا
 هناد بولوار حس زادنادنک یخدهننصح نصح مانر وا ایکو دتا نصت

 هنزغ تحاص * م یف »راب دتا مادعا مابا ذعیو» مادة داتا هلا ناما برق

 ن زاید متد ی ازووسپوا قحلوا هد ی ین اح غارحهاشکام
 مان لماکن کل یدلواساس الاعو دهم هل. کاله لڏو هب وزرع ت اود ی اڏي

 نابوزع 4هانبسا ها هرزوایند دلوارب رت هعفص نزلبهريثا نیا هدخعرات

 هير دن نیدلواتنطلس تاود لثانزونهءاشکلمیلعوا بولو هاشور,
 ردشلواترخ آی یرط یمنر هاکناماوعادعو تردهیال,یالتیم

 ناشایاسا

 ا تامدوجهسا ی هنس فرهط نیکتکس

 هنس ق هنسق ۰ ۳20 هدف تان ۱
 ۱ ۳ا

 تایدوعص ها تام حارب 8 ا دی داش رف ول دم ادع هع

 هس ق هنسق هنسق هنسق
۸I {t6r ۶ ۶6 ۰  



 مه

 ۱ لیعع-ا» ۷ 1 هنسف# یدلدامارک |هلدایبیحوت ارج نر هربزح ہر“ ن دلازعه

 یسهداز معهرزوآ یني بواوا لملح بر هاکتسدتجرهاکردهحوتم دلو الد ۱

 راس بح اص یردار هل ین ارف لن آو دا هر هر بلح تموکح لمت دوم
 نیدلا حالص ۷ ۷ هنس ف × ی دلراداشلد لرز امهش ده اش لصو یکنز نر دلاد اع |

 یراحسر اصحو لارا اا هرصاح اد مب بو داما امال صو مو ماسمرع

 طاترارکو كش بحاص» ۷۸هنسق یدلبا لاصو شوغآ مادراکش

 مشلادبس ترضح ربطع دسج لةنو رونمربق شونرہڪڪدب نیعل مات
 ندکرک هد | لا ارج تعنص لا عا ںولو ارا تفرکه نماد اخ لاسخ لع را

 زود جوا لا ارا عمق همراه رک هرزوا لا طس

 "لزابواوارکنل عضو هدعیذ یاسممیدانالاسر ارهکدب»نشرفن یاب

 قوس هب هنکسلار هاب هنن دم قرط هلا یم اقشا نابرغ نالوا مضنم هنمعالم
 سکعنم هند دلا ح الص الم هدن احر تا نشه درب خول راد دن ها اوخ هننک هام ۱

 رکشل تاسهم دادعاذقنمن هلودلافم-مصدبئان هرزوانامرف نغلوا
 راه ارک لوا» یدلد !لاجسا هدنیحا لاسرا بو دنارکسع رس یجاح یولولو

 دص + یدلداد ومص هبا قت ر لا × بعص لدحر كتر ف لب داخو * دول ان رع ۱

سع یجأح تهداب دذت بویر اه دق دا ہار لح نم لد هن هرو زم هند دیه
 ۱ نادن 

 هيد همدان هرهم ٭ یداواتع نع ننهاک وک هلفرقن نوا حنا بو دیادنلو
 ددزونحوا بوشلوا یرادتف اهن ابو تسد لد رت لز رماح نیعالم ہل ایریا

 بولو|نیدتریغ غمت هتشک هدانم حب ذم ےل سل او هما هملع نیم الا ی 1 اف و ی ۱
 ریشعتریش یادخغ باوملالتلا دقداهزودامعو اعواص هدرصم یسادع ام

 لصالاقم راوارب »رود نم ×روغو ل ا هع هتلارکش * م قاب دنا باتشتآ |

> | 

<. A رج ا هل ۽ یدلوارسا هتسد تس دو «ریضز راتفرکه لو تفلا دی دش ناز ارکز داع 

 ةر هت نکدا نههراب ابر هزوکطنیعار رش نیعتم یکی اندرار رخ لوا ٭ هنملاو

 جھ وج

 تاد ایوص دالم ارتفأم متکییمار ل اع قل لسمهداحءو روج بولوا

 ساساسار دنا برا وادانج اهقلح لځاد هد همط اف تاود ترول × ی دیا مر کم ۱

 ے دیارولوار اکماک هلی ارفلتو جف هش همه بووارادم:هرکسع نالزاروم ام

 ینلرادارو هللایاداومج | ےھت رطع مسن هنهاک |لدٌهجاسماو ءادعد

 | هنرفسابرد هنس هنهدیوبا نیدلاحالص تنطلس نامز هرکصندنراطاست



 ی شه ی تو تو

۱: 
 س

 اارمره یت-هلغ نوا ناو ایر هر رخ هوجو ور ارح ام دن ل ضف هدلیچ

 دوست * هلع لیاةجر# ردراشع ازارفاو فقوراتعرولوا نوتلا لسزوقط
 الص كلم نيول وا یلاخ م اشر اد بو دنا باح مرع لیععانوعار وما ضع

 | اجو صجو قشمد ناکتناک بولوا بلد نانعز اتکسهفرط لا نی دلا

 هن اد هان هلد !یسهداز تمعنلا یو وزار د الشساتسد ج د هع الق مسی و لمل ددو

 لصوم بحاص یع لم ما٭ ۷۰ هنسق * یدل ازا یس هز اورد لماع

 درطندم اشروشک ق دلا حالض هلن دادم آلن ٣ بو دیادا دشا ند دلا فس
 تمناا لوو زاردالنساتسد جد هع الف ض» و لما مدو اج هت دص دا هداو

 هس دا حالص یزورینو ه دف ًاصم فض نادرا یر دن رف ها یعهداز

 هرزوا ینلو نی زکت عانق هله اش هرکص ند هر صاع یبا> مانآ هجن بواوا یزور

 واع بت لئان هلصصالسا زرین دم ناوامپ « م ف * یدناواطص دقع
 یلصومنابلا بیضق بش همن اصلا تامارکلابحاص» م ق»+ یداواناش | -

 دادمتسا تعلخزازعا خف < م یف × یدلوایلع یالعا لصاو سود خرم ||
 بلط هجو یلحر اس رارکت « ۷۱ هتسق» یداوازارط هن دلا الص | |

 دهاشهدهاشم ه) اراز ورور ه رکص نددت و:مصاح ن روک جی افرب ب و دنا

 غور ما هج و هر ھم یرطراچان نیکسبا قمقحت نکو دیا لک د رسم |
 هدندرف یفاش مامارقو هعلق هرزوا بطقم لبحوررس هنفار طاهره افورصمو

 نالتسع+# ۲ هس قوت يدلدا عورش هنساش ناتسراع هدهره ةو هر زا م

 هامس یر ط لاحم بر ایاوفرب بودیالنج هلا فرق لد ذاهدشرق

 هعرح هلق وس نالس زا تل ة۳ هنس ق *یدلو امار نا یار هکژراوا مالسا

 ىلاع هر تنطلس هر لرْمط لعوا توازابارخ تبتسم هل. الر هناع

 رکتراع رکتل هنلما نابزاک نس> هّللا ضاب یمتسم « م قد یدلوا باتح

 هلرب ی هاش تفالخ تملخدح- هلن دلعرصان« لغوا بوازا نزهر لکا
 نیفسو سهل دملا ید یف » یدلوا ید اہم
 زګتدم ۾ تفالح تدم

 عو ٭ نسح یئتتسه قلخ یک یا م | هنس رش هنس

 چر ادادو لدعروبزو» هتسارآ هل. رکو م لج ایراوا جوشی ضوا
م دلت یزاع نیدلاشس لصزم» بحاص+#«یدناهتساربء

 ۳ دیا دوحو تل

 یهدازردارو * مام هنماتفه نلنادوهسمن دل ازرع یی دار هزز وا یدص و

FDتفت جام یس تتر :  
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 هنسږل ااو چ تامدصاع < نا + تام اف هنا 1 لترفاط ها ۱

 A 423 هنس ف ۳ در ف هنس ف :

 ن ۱ 9 600 . 4۹
 نالواد وحوم هدرمد هنر ٭ هنس مهمو # هنس ترخلاقاهنم

 ناراکع :اما طومضم دود اندرقن مایا ارکر هاوح

 هرکصندق او ادنم هصح نت شقرفظنده ارث اسو ترضح ناععاو تلو د

 گارمم هنستوارلل الدیلاو ءا سانجا ناسلوار اوازمسهر ام کک ر ابتعارطت
 فلت که للا دنلا» ع رم هم ٭ ران وارازب ندا ضرع هرارادیرخ هدنناطاس

 نق« لقادوخ همو دخ مس یني داوا یوتحم بک ارش × دو هتخودناهکد رکا

 رک زومک, اس ندیم هے رات زکلاپ بولما ا: كرو هرکی رکی هرزوا
 ماف هد رد جد نالسرا + هاشمرراوح هر دنمشر هحرد خلاب یییدنلوب هتم

 یلو دناکرا هل ريد د" یردامد و هاشناطاس یرتهکم سد بولو !ناشنیو
 هدماصح ماش شکآنیدلاءالع دن لاو یره ەر دارو + مارهننامرف

 | هلرب لدا رصرض ىلما هضورتکد نالا سش لانا 1۸ هنس ق#یذلدامانق

 نیدلارو * م ق» یدارانیدلاسعش نیشناج ناواهم دع یلغوا براوادابرب
 سہو شع یہ نالوا قامرفو مکح ٌهضبت لاد نانو نالسرا یق دو
 شر بوبا نب دلا حالص تالهردی# م ق+ یدلبادنه راست دنک یماوسو

 نیل حالص + م ف × ی لو ا نارن هدکحاغرز بواواهداتفا ندنانع لبس

 هسدلب ات ین۶ راد بو دناهاس قوس ہا شن ارون نر دلا "یر دار, لد ما

 هناحره تولوا دادزاهت عش مافروک لئمدادغن لد د ب 01٩ هنسق (

 یدل ار زوربز یروصقو رو د بو دناروهظرو ؛تلار اهو تد رغ لکشهدنس هح اس

 یاسيم ناتسرا نا دصیبو دا مق ن راک ابش یدضع ناتسر اجب نح
 هضورمزاعهدننتسنسنب دلارو لداعنالم + م ف یداوا بکحام
 نفدهدرادمترفغمرا نم نالواماناهاکدرازهدماشقشمدو «نربدلخ

 * مف # ی دلو ال باج بصنمو حرر دق لژانلصعا اص الم لغو ا بو لوا

 قسم ن.دیامحابولوآ اسم یناصتا لدا فاصناو ل دعو × لغ :داو تو دحز
 u یی اسمو هرو ره تام دخ ناک رو مط ه دن سس! ن بک رشم نن آب اماو

 | ییارکت شن یسیماسمم اهدر وطسرو دصو « حش یمجرافصولب یمهروکشمو
 ۱ ثب دلا راد ادّسا هدهمم السا دنوس دنا تاودرد# عش وم هلد |لداعنللم

 راو بودناساسامصو تافصلا یکسلم تاد لوا هدماش هنسا-ءهناج عمو ۱



 یون ته تب ی OE E شک تک و نا یی

 ناسیایابسا هنس هس
9 ۱ ۴۱ : 

 1 تامروصتم هثیا ۳ تامعاه هننا # هسشد یفآ لع وتسا هلن ادم ع

 N هنس ىف هنس تامو هئس
eA pro ۳ rav 

 امر ھاط هننآ لتر کا هنا ¥ تامنر نه ا٭ مصم یا لقتنا لحم هنا

 ۰ هم هنسق هتس ق هنبتأامو هتسف
FAT ۳2۹ ۳۹۱ ۱۷ ۶1۱  

 تام ظقاح مع نا ۳۹ لتقف يبحآ هنا # تام يلتبس هنناچ تامرصنیسم ها

 هنسق هنسق ۱ هس ف هنسق

ort ta0 eAYو9۳  

۲۱۳۹ 

 نیدلاداعیرتهمرمس تولوا لصاو هتموکح هنر یزاغندلا فس یلغوا

 هللایعتسم هنلخ « م یف » ی دلوایخامهنهاکردن دلارو ی ع یکدز |

 یفالج باک نسج هللا مهاب # یضن يه ٭ لعوا بو دنارغس هم دع راد

 ر۴ تدم * تفالحتدم + 11 هنسلرخ الا ع.-ررهش ف *یدلب ارقم

 همس هس

1 
 بارا. برلواد هک ادال هأب ادادو ل دع یا ایر هم هری

 ی.لبایی انح یوهررآ تب د اھ داعسناسا حظدورل اطم عفدو*فاج نعد داس

 ضرع نوتلا لہ نوا نو حة الطا بو دنا سبح یداژرن د ندا تداع ییاعس

 مهرودنوتلا لی اا نب هداسفلابیاس نالوا هطساوم دنرلکد سا

 مش یازکک ناج یادا رد اهثدیوب د الدو داب هکر و لول یدنرباک

 مان ل دا ڪڪ کو دت !باطتم بازج دروب د نو داوا ص الخ ندنرا دابسنو

 نر دلارو همن يه .جاهرب ن دل اح الص ر دریا ن ارب رعت ةماخ موس هه دگر ات

 حماحرب ان بولو ام ار هننامرف راج ان هز کف ندنرو دص ماز او حاملا ندنفرط

 هنماندا دخ ةغيلخ دارن :ییادغ ییجم ادضع هدب ر مصرا طق او هد .هره اور مص م

 هرس نو زد طاع نکل«یدلدالمکت ین یلافو یال اهل مامرا و لهدمت

 رور لدو نازنانناج هعماس سپ درو نم صوصخنیذاوا یوق ضم
 هدا حالص توم ص۰ تنطاع مامز بولواعدمیلقامزاع مدقم نذرت ۱

 هدننادو « دودعم ند هوش ةالغ دضاع» ۰۷ هنسل مرحلا ف + یدازالسم

 | ها نالعا یک اها ب اما بولوادوجومد اقتع اد اسفوهدمةع لالا

 ۱ يدردبالالعتتم اف بنسءامد لغو لالضو شراهطا |
 ۱ رگتدم + تنطلستدم



 تب : 0 نیر

 | عدول تیرعهدمدع تسردپب رخ ادیکنجرپم هو هنسف ]
 | رابدر رکن هوکریش» ماف * ی دلو ار د. نی دناج هرزز الرغم ن٣ ېرم هپ بو دیا

 | قی لخاد یهبیدنکبماو هنر بورود تع نع ر هرم
 نغیداوادارم لوصح شب هجن یدادما كنرف رواش هرکص ندکد ټا ||
 هرج ندهو رس هلدآ یاس ےظء لام سآنلادعم بودیاهدهاشم ۱

 نو ؟تردیللاریهم و ارم ۳ هنس فر یډل الست یی هر دنکساو

 رده ىد لذرف *لب دا # يدلوازتسک اځرمسکد یروصقورود بوناب

 تسدرو اش نیکی و رصاحلسوزرا قازارغظزادنادزک یخ در ھم تو دنا |

 یسیلا ها هلجو دضاع ورو یوا هرممییب نوسعتود هکنرف یالبتسا
 ندکترترهق ت بد ید دره اه × ٩۳ هنس + راد دلو | له هب هره اف

 زوو لات هیبور نوت زوو هرکن واراچ ان شمار ا لاج هصالخ ||
 نوجعاراصح مینافم طیضبوناوا میلست لاس لاس ندلوصح هغر فا هکس

 | فراع هند اهمدقع هرز زا لع رار ارق هنر چ د ند نفر طر اف ڪڪ « درهش

 یدلرارذ هتنامرف مکحنیدلارویرعج ملت × م ق» رابدتنا رابتخا
 هن دل ارون د ضاع نغلو ارب رس ی د ی5ا سا ن رف هنطاسترر اش 16 هنس ف

 ام ایر هم فزطهوکریشرم الا ب بج هړزو ایم اچو بور دنوک همان تباکش
 هقاکر اب اور ضط در وضح لرت هاوخ انو ہاوخ ن دآ حالص یم ہدازر دارو مالا ا

 ناک کری ! لوصو رد رامخارتاون * م قيدلا مارهرق-

 اد طیضعماشرکتا یک ارارف هندرار ادم ہتسوغرابد بو دیارار ف

 سغنیاصاودسح یاضتد ااا بولوا مان مارک اوشزاوترهلنم
 هترزرا قاقن یاضتقمورامضا لار دغ ماد ذ اتنا یه کر یش .هشیمه رد اد

 غم بولو ارات رکی دنک هر کم مادامایدرداراهظآتقادص تروص

 دنسمهوکر شو ×دازآ ندندب سفف سهل دارن دالو ریش دادما فا

 هلغشیملرت هوکریشهرکص ندنآ یک: ا» م: ق« یدلوادا تلد لرب التعا هترازو
 یفامماک متر لص لرب ترازو لواح بصنم ن دا حالصو چ ,یافناهح

 ندرحبناج لئرف × م ق ×یدلنا لقت همم ند ماش نیدامورد بود

 | رجظ ءانسقوسنیداارو هنبرارابد هرکص ندهرصاح نوکیللا یطا بمد
 راب دعا هی ناکس هنحوت هم ازهن !ترط نیءلودر اش ر ابخ ایکو دتداد اکتسد

 لو کو »لتا هتح تمر ت ممن ن دا !بطق لصوم بج اص × 10.هتسوف



 نور ۱ ۱

 اا اوا یت ت کو دیا ندر . امضا رم هان در ذکر ادد زا

 هغد رس درج نالواناسورکیاطم ء هرکصندق دناو لاله (هدهک ا اش اکسید

 تاذمو صاصر هق.ع قدنخ لواو هلازایارت ل دەنا حطس ندننارظا

 وام هد امس خو نیسجو مس هنس * هبعس هلل ارکش #4 یړاا هلا سا

 هدنههاشکنام بو دناءاوخ هک ام قود هب هنزغ فرط نیس نده روغ

cies 

 | دصصتالویلاو * م ف» یدلب اراشحا ارزنا هدرهش مانروا ملو» رارف

 4>اسیریشف لداعو + دوعص هترازو دنسم هلرپف تسد برش رواش

 کوک لد ریها مأتماعرمض تاماا به رکصندیآ کس بو دبادوب ان نددوو ۱

 | یدلنااخلا هنه | ڪڪر د دنت ترا ر دماش هتساحردا رمارواثیغلوا

 هن هني دم یار طا هلر دلا رضعند « و لآ هدندو دح هت اغا و نیتسماع«۸ هدسق

 الا دوج ناطلس نیمو انارو هلد انا دی دج د دت یراراوب درا هح کودتا

 توا ید ص یرادز د تد رکن # م ف« ىدا ارومعم یروسنالوادوحوه
 کنز لباتاو باصعتسا یهوکریشنیالادسایردارب هلساضتاروما شعب

 مارکاو ربقو یونص رهظم ندنتوح المو لام بودا تاتشهتتمدح |

 مارتحا یشندن سم سد ندنفزط دو لغو ا٥ ؟ص ندا تتناهمدع مع كناوا

 ضراهم عقد بود ابن نیمج عضو هنهاکردد و ناطاسرو اشیدیاراشاوا

 لوا بو دنا یه یهوکربث هلر هومنارکشا لج دنااجردادمإ هدشاب |
 قم هلبا لوا م اقم لن یرواشو»مادعایاعرض هل اشتناریشجنب رک د رع ۱

 هلی ماجا ۳ وبا و

 لن ذاع درز اشو × حس یسماد نوح اماقتناذخ اهوکربش نیکمعت هل اقم
 رکن دق الو ازاصح مادر اتةرکیآ حبوا سیماد» بو دیار, دن اسان دکترف رفا

 نرلتکلم كنرف نازارک نغلو ایراعوء-ھ ىضرعتەرا قك راند لس دلاروت
 | لابا هنا فرط خدنیالادسا بوکح لا ندءمصاح ی دص: تاج ||

 یان ریست یراح نو دنا ید تزرع لس ن دلارو می + ی دل امال

 فەرقتان درا س ڭا دهام یر دار نالس راک ناتو ناظاس * م ف

 هردم ر نو دنادلوترتخ د ت ید نت دح او نط ٭ ۰ هتس ق ٭ یدل دا عارتنا

 n ماوعادعو بدان آ ع دع مزاع نر: یرار دامنکدادوخوم ید دلور

 قالکرداقلادبع فادحدش مع فابر میش # حیف + یدلراد ارآندند تابش ح

 یدارا هحوتم هاش یازذااف هه د ندا نف ةر طخ هددا دذ هرمسصدق

acme agane YF ۹ 

 س 1۰



۱۳۹ 

 هلن اب دعتسم چپ یلغوا بواوایراج هنانج ضوح فاور لالز بآ ییتقمهفملخ |

 ۱ نی ah هدتخالدح ماتم فول

 ر۴ تدم × تفالح تدم

 را تفالخر ارلکحور ند رمهعن چ هنس ےس

 نخر تسد رب غغ ا ةتفش یکم! شلوا نا یس ھر زا الت
 یداوا مر | غابروا*لشرو × مرخو باداشهاج و اما هضور بولواهاتوک ب ناج |

 رکدولا یضاف لیواتلانزن اف فلومو همطع ناریسفم ندریهاشمهدنرصع |

 رلددنا فادواج تلممزع فاتسرهش دج لو لام فلومو يوان ا
 تنطر وما م اظن بولواهد مزد لد ال رم نازخ داب یتامح رازاکل کد ا
 ارا لرط نت هاش نالسرا ی۔ہداز مع هر رکص ندق دلو |لتخ ماناحاترب

 رصعریزوج م یقه یدلدامایقهدکیان ماقمزکدلداو × مار هننامرف یهاپسو
 غمنراشابوا صعب نالوا نی تص رف دنن کک نیکه لتراشادضاع میالط

 هت ردن همرلداع لغرام اعخدبولوآ لاله لاح ۂداتذ اهلا یٹاسوخ

 بودناهالکو تخ ا 2 هاش مس هع. یحاص مد هس 3 ٭ ی دلوالصاو

 هز و کار سا طخ و هتفش هل ارز یرم مس لاق هزور من هاشکسلم یغرا 0

 ترضح هعفد ج واهدر طرب بشرب ن دلارو # م + یدلواهتفرعهنودرک |

E EE BORیارظنم دب تزاوازیاف هنتلودهدهاشم هدیاوخ  
 تاص تزع با اخ وب دهل | صیلخت ندراذوت یدو څان نوعا ص *رقسا

 ههتنکسلارهاب * هدد بوص هل. ارکو رفت یر یکدست

 هن ڪا اخ هبط هلم هدنوک یلانوا بودنا باتش باکر لب
Ra REاعا هلس نا ةاواصواب اطع ل یو تاق دصورو دن  

 ی نو اراسان لب اتم ن رب یهو را تیس اش یه دمءارق هفو

 هنساجر قلوا اور ندافخ هدر مارو انس تک ین اعم نالوا یس هظفاح ٌهلنفحم

 دوخ نی دارون ٤ ده اشم دند دو مشم مات یومن مرح ناس یدل !مادقاو یس

 | شا ترواج طاس شرف هدطابرر,ترق ههرهط هدر هرکص ندقدلوا ||
 رفط هرارهک. بنر ناتدعدلو درس ترضح نانبابرا شم را حاج یز

 د ص رحت جر دق یم هد هش وکر مرکصندوجو تسحوسوس نیرارتم بولو

 دندشتو شوم ب یدو یاد رر ةنفرط تلاسرروشک ناطاسترضخ

 | ناور فط هرهطمدسج هحنرادساق عزو قیقدنو نیتفت هل ادیدش برضو |
e ٩ 

 هب دصو



 لوا علواراز هشفلشر ملءارابربنع طح یزادناترابخر ٌهعفصنکردیا |

xo 

 د ادخروصتورو درنکا هلرب شت ۲ باتفاتاصام فید ربا اوز هجر د لود

 م قیدلوار امف رهشران هتخوس ځد هفال ازاد یح تولوا شوش مو لت

 خدو هبکاطناو سوابارطودارکا نصحو صحو زریشواج هر لالذ عنات
 ناسصرفت نسکسش هداج بكم بولوا لب همانا عاشو عالق هجن
 ناطلس مف یدلک مزال باوج در هل. اس ندش ادا شاو لاله مورا تخت

 دجس دو یمهداز رهاو> تبصو مکص بو دیارفس اعقع هم دع مع رج

EE Pnpe a o 
 % رگ ندم اه ا ترم ¥

 | ند دنفرعمو هنرعو دنواه هس هرس

 قسهیصتر هنمراو نا خزر او یرو نادمهو ی Tê ناسارا

 م اشو هر رح ور ص مو هم رو رکیرابدو لصومو قارعو هبنارا نالوا هک
 مام اشداب ساروا کس هنو شوا ةیطح هثمات هدنسرتم نیمرحوآ
 ناش ر رب دادا شورذرفظ خوک ١ لدەزغ لات اهعقو یدیاهاتس
 هداز روصنالیلس هدف لات مان هملصقنم لود يرزا نی دا لاج پرتو
 رهت بوم ٭ بولوا تسیلایزاش ق تع ةداب هشدمهو تسر دهاش
 رافشایل ذی تل هدننسح هارهاس هدق وا را دیر هناصو عام لب وشا

 یرصو»دنيم ایادعا بو دنا لاتسا نی دلوا هددوحو هحاس لنهزاه

 اهف مش ادخ تیوب تقم × ر ذشع_اراسخ ا درج ةت نکو دتا ماه اهن دن
 ندرت هداني ءو ڼررر تاعفص ںو دادند یانح العم باب یل اعت ہلا

 شىت یراربرومعم هجن خ دوناش احسو ق دعتاطلس رو کبد هال

 و ماهل ف اتسروخ بودانارو هلرب ثراع

 ایاورکسع بولو ال مع شول هعرج هدیاهغصادخنایطظاس + ۵۳ هنسق

 ه ء هنسق یدلوآلد,ههفالتا هلو دق اشک لم قالتخ انالواادس هدنرانش

 لا نیشتآ لص بولواریساهدزغ نارکدآدمب تسددوم نابطاسناس اش
 ل2 یولعر اف + مف # يدلوازو هه ندک-!مو ل امو ٭ رولى یه دید

 لادعاابدد دد لامن ب وارھ سر ھةر رض‘ ةدنکرب نددوهش هحاس ید وجو

 غابة دن اشتها سان انب فسوریپاریم الآن تند ع هان دل × دضاع

 | هنسرعترم ۽ هنستنلاستدم ٥٥× هنس ف«یدلوا لامقاوتطلس
re EGE 1 + 
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۳۳ 
BA RAعود نو  

 -لعقنم ندنکو دارو مهلقرم هد مان سل اب نکی ا شاو ادعو صحو لده دممز ۱
 نیکنح مف یدلد ارارقلجر طح هددار ذی بو دیار اتخ ار دور دل دز

 دلوا یرداموردب بودا دورو ةدوجو اع هدناج منع ملغ زیکناهنتف

 المثس اریشعت ېروډ :اسنرع كارت |میفیدلدا نیبعت یعتا نجوم یرهکح

 راد دن اانخا هلی اما و لتف تامعاو تاداسو الصو الع بودنایروهقم
 أ ریس شم نالسرا غوا بولوم دعرایدرذ اسهرمس) زهاسهزراوخ فا

 لعوا بولرا دواخراد هحوتم دوهم نانو ناطلس ه هنس ف یدازا نم ۱

 بيتر مف ب ی ډلو |نانوبر وشک تنطلسنیشن شلابراچ نالسر جد نیاز رلارع ۱
 حران کارد هرزوا تور ج#هدالرار وطیم هد سدا طب سبب رداع راترول

Eeو ی  Ste 

 Aa تنطلسرپ رم قعلوادونفم نددوحو هحاسس یهولطد د ناس

 ماعپولوا هدادرارةنالسرا ره لغواهدهمور
 ا لسەدەت اچ

 | یخ کلم لشو E OE یلدا تموکحةزوهل اد لصومو

 نکورهت یاول هجوت هنرزواودع مانلواچو نیست هنس هظفاش لصوم
 لغواو * مدعلح اس ليمن 5 ردیار وعن درو احر ھت حرج ےل اس سر ا
 یهانع هلا یه اشرب زە : لا قرق#یدل مدق مصو ادم دوعسم
 نیمزرز یمزهدنسخویدحا ماعهرزوا ییبداوآ نی. .من هبانکش 1 ارا بولوا

 | یرخاهد اور يلع رد بس اطلس یداو یکم هدننطاس تخت تختنالسرا مت لغعواو
 ناضاس لواجابتحاو تزورض لاک ولار تشو لا ذمءدزغلارتارهتسد
 هبا خمار هلی اقدر طر یدناسع | حات هّبس اه اادغ هصح نداشع ین الا ےظع
 نددوحوٌر اددوهسم ناطاس م فی داوا لصاو ورم تل اراد بولو اید تمم
 ا یک اواداب ف قوس لامان هدادقب عداوجور ندللوادوات
 تلقەلب !قلوا دادمایآترد مرصاح تدم« بو دناډا دش مزع ندنادمه

 ۱ هلد الدر رد  ندیمطهدنسه ن نکا شلو دادتشا نایداد غب تن ندنتهج دار ۱
 لرفط ی اشنالسزا ی-هداز معر دانا عج هاشکبلم یرد رب نانلوا لبلد
 فاو هلا اک ادزکد ادا اا اراک یر دامرهوش لناودج ناطاسااسا
 لصاوهدج ناطلس حک یر یراک دتا نآ دمه دصت قافت الاب بود داعاو

 ناتا ن لھ نطر اه نالوا یلاعهنسزوب لء .ةارهمهدنرذمرابد of هنسق
 ست ی دوو جن ی کج

 رد 0

 | یدار ریل هیناب لواوراصج دلت ران هرزوا یب هدا مهاعدش نغلوا



۲ ۳ 

 سم

 د شمل اره اظ م راب دتا لاح دب هل ل ال ص رر فک م الطیرارد لواراکرخا

 مر ال ماتم لوا هليا قوا لیو ول یرارسفا تد اهرم تونلوا اند نیس > 1

 نیاقلا نااملس نیملاةرفهرژوا موقدقتمهم ی یدنلو ال توز ازعا مارکالا

 ]| تدا یامم ص بالاس هدالبرک تش بد یرلب :انح هنع هللا یضر نیسح ماما

 که مارآورارخ هدداةم لوا تز هرب یرلغ» مس سآ ر هدنرلفداوا

 نرل: داما ةطخ لو اب وناوا لیوحت هنالتسع هده لن دمت هماش یشمد

 موت لع یراش كرام نالوا كاش 4قاد نص ميدو هدا و حاواررةم یالتسا

 یولءرفاط هغ ی داوا لصاح تکریو نع هنسبل اهاو لصاو ءمصمةدن دنصا

 مانرصنفادلاعدع یوم فا قوب هدتحالم مهم سابع ی و ۱
 یساسزیور یو ددقهتفُداو یسارطم فازدنکراتف Ff لدسلددنزرف

 ندم امرت ه سابع ی دبیری افتهاکهوا> یلاک اب لا تا محرز ماش تولوا

 تکناهتت یرفاطظ هل.طوت مصن نیةلوا ال تسابرراع اشاح هع عز

77 

 لتف ت »درو مادا هناتف بودبا تفاض بامسابدنرتو توعد ەنسەناخ

 مر ق یدلب !مادعا د فر دار کما مات لدریحو فس و هانکیپ هلن اف اغ
 ٭* ر؟تده ٭ تنطاستدرمب ٤۹ هتسا
 هد ی هارب منراصح مکه ې ٠ هنس هئس 1

 تهد ماقم سابع بو دیارارق قوا مانیمیع هلنارصتیزا اس خیاتروص |
 كلی كرد نب عیالط بقل اص كلم هشم لاو نکیا شواهد یکاتا |

 هدنناسع بو دنا ت:زع تمار برش همصد قرط هلساحر تطاس ناه او

 ماش مز اع هندضق لاحورمس ص اق ندهاباماقتناریشجت نی ٤ ماو ات مو اقم یار اب
 رر اسو فلخ ار مص او یلاو هاو نیازخ × بولوا حانک لیارامک ی کنر ف خنت هداوم و

 مهرد ل زب عیال اط ی دلور اتفرب کهنسالدسا احا رل ىدا ىلا ءو دالوا

 نقع هدرادرمس زو ا لعنت تا ندرافکر م3 تەد ىر هل ارام دو |]

 مارهتنامرذ طرف نی ال »هد یار ه ن دنرافمط لاک ماش ل د ام ف یدل دا لع

 قاشا رر هدالوار ا اعتبار ااشاس کک !اماوو سد تواوا 0
 نیربان * ی دیازازاوار داخ هغو ا تغ هزعریکتهادیسیلاوم هدنراکد نا دصق

 و >أرمم ینناکمو» ماش دصت نالاروتن دترع یا هو ۱

 ی ماش نالو ننه ههماقخیاو ل تاد ندیم با فان هکر |
 ۱ - رادو نی دلارب 2 م ف ی الرا لد ات یخ راک هل !یییعآ عالق ضع هن دلا

  Paحس تم ورد )

ِ ۹ 



۳۳ 

 سوح نیک. اراعثتسا دندصت خد هدنتحو دنک نر ادغ لوا دجشناطلسنکل
 . دقت یطانتساو مزح طارش تن او هل مست هتساس نه تسد نوک کیا

 ءا رو ام اط خر انکهرزوا ی دلو اناس هماح موسيم هتشاکن ام دقه م ف یدلب!

 | راتدوراد لرتراجایرخ ارتا نالوا مقمهدنا اب دق نمک ار ارق ل حر طخ ہد رنا

 فاکت ین < اط لوا یاهو طب یاو ی دناراشع ار ابتخا تماف اهدتسیح اونی و

 هارو نم نیک هدهاشمدانع تروص بو دیاد ا سم حا عزا هل ا لاتر ا فیزع

 درس ےل ہعاعسارخ ول e یرا التممهرارف راعامزهئم توراوهتراززوا

 ]مش یراکد تن | اجروفع هلا لام لذو افعتساوراذتعا اک ارنابوکحرکسع |
 ریتسرکسع تودنا لامتشا لاتقوبرح شه آ نکمخ ایک یرعسنکوأا

 > .هیجج

 لوا ۰۶ ۸ هنس ف یدلوا م ا كارتا تسدراتترکو دنکو «مازهناران هتوس
 توف هفده دنزازعاو مارکاتروص حلوا نابزغ مادراکشزانوزع حداراهش |

 | هرودنکهدنمانا یراراذکو تشکیآ حواهدن اسارخ تانک تراغاما بوت

 ٭ راد دشا هاو نینا ٌهخاشود یالتنمرعس هراضتند مامد لواو هارمه

 زعع ارماهدنراکدتس | موش م دق عضوهورم نالوا ناار تلم یمرک هکر دنورم
 رد لار اد زر در مش بود اار لا نو نکی رر هلن هست ابا ته نالو |

 راذعلا علج نامداری اس ور تل دی باودر قلد ا ۱ لوق كلغ

۳ 

 نک ادنعس هراعو تریغرانیرصسرارشس لدو دنلبیتسهزاوآ زسا یاهقهق

 بودی| لو دهنس هرجا ها لا لتتمو لوزت ندکتلمرب رب: مور لع ۱

 نیسز لت لمذ ان لوا دیدم دنا م ف یدلوا اند ی اقر یت اود نزا تشر

 ادعامندن اتسه دو تاره ند نتهح یناصح لاک ب ودیا ل لد یرب زع هجن هلا

 مقرا دتا بار غو مود ناشا ی را هناش اکو هناخو بارخ ی اساوخ نو صو عالق |

 لواوروېطنداوزناو لوج خنک خان اهدهل لن یادنو م ندرس! ياءارک

 | هترلناکم ناکم ناکمرانلواناشرپ هفارطا بو دنارودندالبرتکا یرارو ېت
 هاش مارچ هنزغ بح اضیدنوطزوب هغلوانادامااعوت نکاما عن هلبا لک
 مق یدلوا منع تهم لئان هاسورسخ یوا ب ولوا قم هدر جک

 ي تم کج تدم #
 لتر شام فلخ ات صعد لاکر زو مان لداع هدر صم اپ ۲ . .هانیب

 نیکش !یلطاهجو یسداو بل نا تالطارمهآره تنازل ریشه فلغ

 بو دیا كنت هنشا فاکس هلیاهرمص اع قالمتسع نر ةَ یللا بلسوز ارپ |
i ` EEN ۱ 

na 

 ۰ و آ

 بیت
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 | دودومنب لا لطق یرادارت بودناق ناه تموکحدنسم كرتا ودام یزاع |[
 مانو ید رم دوو دن هدازرمصم لت و4 ف یدلزادوصقم لمن تمغن ناوخرس
 ندلاحوب ی داوا ماونرح لکر داد لاع قلخ بولوادّسنم ذشدمآ قیر طل د هلحم ||

 ان دنا لاوس نیمسس بو دنا لالمو هو دنا ترو ص رام طا دلا د عقار صم کا حا

 | دیدخ | ںاملاءالا لصر اذا هک لزایدرتسوک تاتکرت یلعتم رفح هصاوخ
 ترخادابا مدع مزاع هدلالخ لوا نامه هقشل | ق دم اذمع مام الا لقتنا

 یدل: لیوح هل.عاهاروصتمونا هللارهابرف اطلعوا تناملس ترون بولوا

 ٭* رگتدم هو تنطلس تدم * ما
 هرمصاحخیراح کنز دو څا چ هنس هنس :

 هکادینا | نح اص ناک نوا ملت یکترش ؛تالو اروم هرکی هد تو 1

 یا افش بح اص مقیدلبا لو ذخ نزکسعو لوتقم اردن مان سنرب
 نامص م فی دلو  ناور ان ض امحرب ضابر یاش اّمربسهدشکا ره ضاع

 | لوااضتءاضتق ارکعببو دیا نج هل. نی دلارو نیل مان نیکو ج ندکنرف
 نکاشعا كنتادهلما تعزهریکنا لوهتروصءذه اشمیزازغرسیزا

 باتنیع الرا ۔ عت هر برپا هک ماسال داد نام ناک غ اط
 بصن هدمانازآ هعاقرتعمیلا شر خدر داخ لتو رشا ل توز ازعاو شع مو |

 توداراتتتارطع هم هزر اتو رار هدنعر اد 4 ههدس ق یدلو امالسا لها

 نیکسوج لرب هب دن ذخ ام ف یدلدا مةن نر ذه مدربات یرارب نکو دتا ثباصا
 و یدلوا ران ءرفح زاسنوکت هدننرف ماش بوئلوا قالطانذقارتسادق
 زدارو یدهع لو برلوادوقفم ندمنسه هرناددوعسم ناطاس ٤ 4 هنسق

 زادرب مرکه اش د ابدوعسم ۵ و هنس ف ی دلو« لک رب متال اما شکم یبنهدازا ِ

 بس قابح باتفآ لاوز ی دیازغازار د عمط تسد همارح لام بولر ازا او تمعر

 رانرهشرب هداراوناغ لوادمنم تولوا هقوملسنادناخ لامقانس لوفا

 ثعاب فعض ن دنا تاصا ناقوس ر دشم هج ارارق هقحوهاکهدمه اش دسم

 ها ر داف ناناوا هنمان ناطلس ءزکص نود فنانا توقداددزا ۱
 را ذ ڪت ندنکواهوتلا باید هف الك اراد یټح بو دیاز مث یور هاکه ده
 نکر ی کرا یدرار دیا لقت یهشع هل المت هامسن دوس A اهدنرلکد تما

 ۳ کش یهاشکمهدنآینکنا بص اربا نالو اتاود ۱

 بودناهاتو تنطاس تاودلد ۳ یذوجن دجناتسروخ ناطاسیردارو |



 لسزو,حواو ماها دعاسریمش نوعا ی اتتنا یرسی مس مزراوخناطاس

 ناار مزعهلرگییرکشل بو امار هننامرف هدیهاوب ځد ی اطخ ر اکر دک
 نلاعت هللا ماب قخاوا بتم فاص م فص هدرهنلاءارو ام ۳۹ هنسق یدلدا

 مادهداتفانوناخ ناکرت ی.هحوکنم یخ مازهنا بالسةدر,یرکسعورعس

 رافکراوتساان تاود ھالىنى وبا 9ک5ا غرك ن اننا روک تولوا
 مانشاندهبراکه دازک !عالقیکتز ٭ یدلوارارقر هدر هلا ءارو ام اطخو ارت

 ا ۳۷ ەتس فی دما دااوریمعت یهیداجع لد اک ابو دیا سرق ی هعلق

 نیمز نانوب نادماسزو شکل وا تولوا دند هب انف شآ "۳دنهشاد نن دع ةن ظالم

 نوتلا ل زو شد ینوناخرعس م ف یدلوارحسم هننامرف قوس مل۶ ن دوعتسم
 تودنارکشل قوس همززاوش یرطهرکص ند سہل ندر دمت ها هیدق
 هنس ف یدلد مال كلام | هعوحر تع«نیکع | مامق هدجاسنو تعاظم اق درم تا

 مقیدلوا مولعم لنت اف توالوت لوتقم هد امسدوج ناطاسی دزاد ۳ ۸

 دا رج یر ڈرا دو ع ےہ الآول ا هعالعلا هرات یانشکلاتحاص
 یرکدرابد لر ریشعش نرض کنز نی دلاداع مفید لء ادابآمرع مرغ هد داد خد

 نالوا ٤ دارف» قرب بناح بوذا المتسا دیدم جده اهر ف یدل ارت |
 تخاص ۹ شش مقیدط ezik ندکنرف لغت لنج ید یالقهصت

 قیتقم هفماخ نالوا نوزه دنطلست تشد دوعسمناطلس نالترا ل3 هہتوق

 رز یراوتم هدعصوم مان نیقراف ام نودا داد مرعنوع ادا د ماهل ساحر

 رهاط باسی قتقم می یدلوانیکم دومسم لغو !هدنتخش ههنوقو# نمر

 ریعح علق ۽ ؛ هنسق یدلد اهن هدنادنز میک فراعارب اسویلاطوا یردارت

 لدا هلن :امارخ ردع قمم کم لنسکنزدو دور اصح هکر سس روا راغ

 یدو-ولا یزعدنزرف : 1 هنسق یدنلوا لتنهب هقر ید سج بولوا مادا

 رسد بدنا لخاد هک شوغآ یلحت یاش بعتال دوج نس دلا رون

 یدلوا رورمسمه)ءاصوده 2 لصوم یزاغ نت دلا فسروژرش کاح یرتهم
 / شد هک ملم هر ف نالوا تراماژارفا تار دبر ەز اد هتسناسقطاس رشت مق

 ضرتنم یراتلود بولوب تسکشیراالمءتس ایاوار در امعندملوتسم لاورغن
 تسوح یاول هندو ماش ندهنطتطسق ءارویارق نامل ا٤ ۲ هنسف یدلوا

 * یداوالومام لوصح تنمدرصاحمانادادتمابودبا یر اوتلا
 نردلافس مق یداداروهظ سفثدم هنروغ نام دود لا5ا مع se A س |

 یزاه
 س



 بش | فا
 | نالا حالص كلم نی1 لدعناطلس لی دیا فیل رارکت ندکرش حوا

 راب هدمسن هدیرب ر۵ را تودبارکشل قوس همزراوح روح

 هد دوع نيج بوم اوا مارمو لوصح تنم مادقاو یس کودتا ل ذب هدن م ةرصاح

$ 
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 دسار # #3 یراق عضو هدو جر ناتسر مش بو دیا مدع لح ارم ی
 نددآدشدوعسه نيغ وا عاع-ای رڪ ودتناع اتجامدن ا رزآدوادو
 هدر ناهفضا دشارو * رارق هسراف بناج رابکیسدو اد مازهنالادعت ءدماتلا مد بودیادنعملنرح هبناب لواو » دنلبنسهزاوآ ل سرس وک
 م ىف اب یدلنارازم ك راستخا هلبا یردغ ریش یاسنا ودنک

 1 EE ۳أ | دو لسم ییلدمس هدوسو هايس دار هکر دیو ص هس
 لج هلا ن رز نزور هززوا یبنعت نیا تفاذح ءابطا بو دا دژرز
 براو انا ةو هتخورفا غارج « نابمزر اوش « یی سخلوا لح
 نکا هرزوا داہقناو میلست هنر هداز تمعن لو هراومه زسنآو دج
 هعفد جاعزب رس نکا لولس هدانع یداو نیت هل! بس یر

 رارکت اسان لوا + یدیارولوا رهظ غصو ومع لدا لر ازاعآرمس
 ۱ باما بیت نایعلس نکس هدابز همش هام كنها ف هما
 ۱ ے تیا ہد مرر مر یږلنا تکرح تار همحول همن اج لرا تودنارقس
 ارت یورءدنکفا ف دنیاددنزرف مان عاتقو بارش تسم هلا تو زه نارکل طر
 | نیرو فت هدم ناش ناجلس یبدازردار یریتعمروش کک لوابو دنا
 |لقتمه هنعدق كلام مزراوح نرم یدو ا تعج |یم باتنانعهرکصندک دا
 بونلوا عضو هیالصم كنس هزانجرب هددا رخ ةف الا ارادو ۳۳ هبسق یداوا
 أا یولوازادنا هسانع فرظف رح نکی اهرزوا لو ادنب هعرعت هن زاغرن اسم
 ینزمقیدلدا اداز الت. رخ | نالوارمضاح و ياد بانج انت دم مع دق
 ءرکص ندندکد تنا طبر هکام نو دو طب بور و ناماةدزم هنناکس لبلم»
 ماشقٌسمد م ید باج مانشدو نمل ندماعو صاوخو « باص فرا

۱ 

 نرو بز ۴ ۽ هتسقیدلدا ماد هرس رنک یورزرهش هل اروزورازرازه

 ۱ الاح توش ود هنلار خس ه دنم که دشتس هةم اکی تیم ركام دةم ةت ف لاو

n 

 ۳ | هم قیدلوالصاح هن-رورمسهدا ږغ لها ندنلوصوو لصاو هب ت٣



 ؟ ۲ ۸

 مارا مان ترض+یلاوح هعا م نیغ و اريد دنریگفالخر دقت مکح نکا ۱

igعیاهرند هتطاب هیعاطهف اطهدهاکحزرخ ی دلو اسوہ | 

 تاقروصنمرف جوا هلل اب دشاز» لعوا بولو ها ہت ہ دنلا دارم کک ء یس

 ٭ م هغساله دعقاا ید یف + ی دلو ارو محو یلسدم هلد تفالخ

 « رڭ ىيىن ىر خال تحاصف لادن رو مةلا تژلوا بیطناب ۱

 بحاص ندریهاشمهدنتفالشنامز + ردر رو ذم هد ا طخ نسخ تفرعمو

 یارضط نی دنادیوم ا ىوخغلا مامالا ةنسلا ىع تاقلذملا

 خا« راب دت ارا نح مچ ؟ یاوزتاراتخایرب ی مساق دڅو اتاما قم ثلومر

 ید یکنز هدص وصخ ولو × یامو دهعدقع هلن دو اددشار نوعا دلاور ا

 یکفاهک انءاضف نیفلوایرا ذکشوک لدوعسمیراکودتد |قافتا ناب زه

 برض هدهفالالا راد هرکصندهرصاح یآ یا بولوا ةلاوخ هدادقت

 هنسق*یدلد اف اماسورمسف یار ةر او ی درادو هفملخ و»یاطاسسوک

 دمع هلن ار ال × یتقم * دشار مع قوا فاش ندامرف نامر د تفالخ یمرک

 هل ماعلوبق یاضمای و لا به بزلوار ه اس ثدارنناتکر هلظتساا یا |

 تفالخترم ۶ م هنسال نابعشق * یدلنازرطم
 تفال  زامهاس ۱۱ هنس

 م دقه نوک یی لا ندزالو ازادنا هب اسهب ییتفم لاعادعا هر لامقا؛دعاسم

 لسو هملع هللا یلص برع طخو گر وشک ناطلس ترضح هدیرطرب ب درت

 روشنم بنر نع دج اب بوروب با طخ نسح هجون هب ینتقمهدیاوخ اعا
 نسهلاافتف اک هد هنسیچسم نسناس ٌلولس ۳۹ ردقطوالسماکستفالخ

 دان 2×ر دش وا بس هم هلما تم بسم بقا یب رغد ببرق7 یرا مروہ
 یااضوراقع بو دنا عازتناندنملفت نج كنرففامعنلاةرغم کنز نر دلا
 0۳۱ هنس ٭یدلبا ع دقن داز نو عاد ام مزور جامتحا مده لد ا یلست هن ارا

 ه دنا ضمر داد هن لها هکر دشع ار رت ررر ةن یز وچ ناه دمه دلارو ذش

 ه هک ینربنونوا نکخوب مغ هداعموح هدر شرخ آو لر !بودیانینالن ل نمک

 جد صحو ساننابو لد چ نصح»* م ف ۶ یدلنا لاج ضرع لاوش ل اله
 رفک شدالا ف مشسدق» ۳ ۽ هنس ف + یدلوا سصخخم هن دلا داع نیم تلم

 ی

۳۹ 
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 | هدادشلباتا + یدلب الہاللا ةعملط ف یکنز لاتا لص وم بحاصو × لمم

 نامرفنالوادا ممر هلرب داد ریخت دهاشلصو مدتمنابآ قحلواس رق

 برلوامازهنا یبصن ندنفرط قوملسدو عسمرت هکر دار × سر افروشک ی امرف
 . یرادزد هدکدلک هترکت هلرب لاعقتسا لاکهتساجر قلوالصاو هلصوم
 هل.جوو هراذک, تمالسب ودم ندر اعم هل ایتلراکددم توت دلا مخ

 دوس یدلن ار امت فطاوع ر مام الجاو الجاع دلا یجشهدنس هل اقم
 هل. دم ها لح ارخس« یروش ڪک لرا خدر خش یرا ع ناو نیش هدادغد
 عفدراچ ان نیمو اعا جس ا کودتا تکرح تار رت ندناسارخ

 ناطاسدوعسم تولوا لثام هدا تاو قفار تهجر دار, رک انوع الد اص

 دومسم « ۷ هنس ف ۽ راد دلوادادغ لځاد هرزوا قا واد معیار یر لسو

 هدننر فروش د بو دنا لا چت“ )هل امقتسا یز“ هلرب لاتخو برح لاجر قو لسو
 | کو دنوا با عتتسا بولو ا لان هر فن دشنرعس یتحاوا عقاو# نیفص لد اقت
 یدلب !ناسارخ مرع یمودنکو ناطاسهدنادمه تق یرفط یسهدازردارب

 یدیاشلوا ناشر, یار دراو دواد هلدارهمدب رم سرھ دربتسد٭ م ف
 هددادغو هلدادوء مد یع قحلوا یلاخنادسندرخس یالمتسا یاول باس
 روصتم ركشا ةو هنادنهبتاخ ندقارع ةطخ قاقت الا بودناعاغچا

 م ق مراد ارودندیهاشد:مهیلرغطن دع اتحارتسا هسا-زو:هو

 هبراکهنوص> بودبا تموکح ءزوح لخاد یهیدمج ارت عالق کز
 مازهن الادع لرنط»+ ۲۸ هنسق *یداداتمهحانح طبر یدهنص الکسا

 بولوا لجا ماد راتفرک دنا یدیا شعماشن>اوزعرب مرق یلیجدالب
 امدتهدوعسم» ٩ هنسق« یدلوا لدبهلرفط هدنتهوک-رابد لوا دوعسم

 رو هط:دوب سد یاهتروص لاح یاضتفم بسحر هدنفحو دنک ن ددشرتسم
 بر لاغ ش هغ دغد بولوا هدن امرطاخ هب«ة.دخ هل س اضتقاروما ضع نالوا

 | فهسرید هننک نالوار بضم هدننورد حوا لص اج لا غارفاعون ندلاتفو

 | دواد یم دازردارپ بو دناراکش یهفیلخ هدرازراکنادسو * راکشآ

 لوا و ارسک یتتکوشیاول لنآن یک نامصع تار مدقرت هدناه»رزآ
 ت ہرا هحرکا٭ یدلب امار مها سو بج جد یدش رت سمو چپ هاس قوس هبت اج

 ی ا ہن امر ذر عسناطاس ی عو *راسمرمث یدومسمتارصانراکک و دتا

 ی دنا شەر ورارقەبەداع| هب تایم رکس وارا زما ودر ر
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 | ماشقشمدع Cf هنسق «یدلوا ما مم لو صح تنه مادق|کودتن | هدصج

 ارت بسو هرافکی رارقف ثعاداتشدنج مو یه نکد|شلوا مانلٌرفکروصحم
 تکرح هنناح لصوم هلساضتفاروما نعد یکنزد 1۴ م ق»یداواراصح
 نراتسج نیکعا قضت یتسیلاها بلخ كنرف ه دنتنغ مانا بودلا
 مار ه هلا صم دقع ید دانش لو اهل اراده فطل: م السا لهاراجان نوح | ید درفت

 هورکم رخو و« یدناراشت ۱ما دنقاهدنرانرافکی ارق نالوا هدملح یار طاو

 | باتش باکر البرت هبل بوص ها هوبنارکتا ییحاوا کن مع-ل صاو
 | بالخ ةد طلغ هلرب باتش آر ڈش هم درص یرانکژنالا سو خمر کسعو

 ےدلد ارور سه ن دحومو هروهقم یدکر شمول ار ساو لت بودیا بارطضا |
 هنصزو »ناب اغ نوک خمر ار هدناع-آ[فرطهدلصوم» ٤ ٥۴ هنسقا

 | دوقع ینیدلوارتسک اخرسمکد هناشاکو هناخکو ددا تباضاںولو اناڈف شست آ

 هللا ماکحابیمآ# م یف» رد ع ماما نیدعتق موس یم هدنعرات مان ناجا
 یگ خا بولوا دلع ڭكلممراع دلوالد هل اردغرعنخ مخز هتطاب یولع

 هج |یذیف « یدلوا تنطلسرپ میگن اج رصنتسملا نبا ساقلا یبا نر دحل ا دبع
 : رگ تدم #4 تنطلستد» ٭ هرو لا همسال

e 8ا  
 یضفاد بولوارهاحش بکت یم قارکتمرجافو ساف رول هکر درو طه
 لعوابودنادوهشماعلرت ہدنادمه دو ناطلس ٭ یدیا لاین لاطلاناتو
 زر عمان فادمه ةاضقلانبع# fo هسق# یدلواناطلسهددر ال مدو اد

> 

 هدرب ندفوص رارماتار دش هوحو هلرب هءهلا ةبذح هاضتقارع بحاص

 | یدنلواباص بو دنااتفا هتمدةقارا لح الع ءان هلاحر ها طن غلو از ادناارب
 هد هطخ ىح بو دبا ادس لالقتسا لاکل صف ن دج ا یلعرد ارم هم تلم × زو

 تەكنىلاوعا سناغتهدهتط ازاد ئارغۇ 4 لددمت هنعماو دنک یظفاح مات

 نکرانوا ناکوحویوج هدنادسم نوکرب یدناش البو تو ل ةن هنس هناځ
 ةدابز عه لاومافونص یت دلاارهق ٭ بولواناشانواناکوج یوکی ڈان

 ثیولت یعرامان مارو هست ۶ ۰٩ هنس ف « یدلد |لاقتناهنسهن زخ ظقاح

 دواد» مع»یالو ام انش دو بسرهظم ماحرف دن ظفاح بودا ترازودخص

 فر هحوتم ل دصق قلوامحا مع هنسهدازردارب هدننطاس تسددوعسصع

 ها لوا سوزش وار ره ةمدصو» نادمه |
mar, 

 لمد
۶ 



Ko 

 .دنامز لاخر, ی یھی نالو دنا یراراده فرشرا نع مالساام اع أ
 هرانآو» لز اهر اوت الا هالراع ۰ ناتو ج ى .توردلاف

 تاودنب لا یر نک توتعدترضح نالوانزطا تب ج ک ن زکت ازعو ۱

 تدندح ریرلدوتفر حورریاط چھ تولوالئات هنرارحارادید هدهاشم

 یرب ندریضت قرط یک ش لوا. دصرآ هدن او ضر هضورر اسخاشو « هدممرز ونهآ
 | قلو مهدلمل | داروس دقن رات مان لیلا سنا نفی دناواهنیاممیرطوزات ||

 |ریدقین لکی ع لاو دش ارپ رحشرب رج تب یوا یریجم نجرلادبع میش
 | تسد ةدوسرف همداعها یزاع لمانیىآ لئرف نیعالمهدنرق * تیرخع |

 | خدرلذدعتم جارو هک طنا باختم نر دی لس بولر نی دهاحد الج
 | لضنا ول اریما ب9( £ هنسق» یالوا تانعمرفستازغ ریش فاع

 | بارهز کند لای وا هلن را یولع یه اوز لع هدر |
 ۱ هبهفاللاراد لاصت الا ىلع هح دعک قرد کف رد لاغو لاج بو دناتداهش | ۱

 لزارتم یا :نکردلم!هلزازریثأت * ٥ هنس ف « یدلم | لاوما قو نص لقن
 سام ادم م ق» یدلوا مکس اوسیمت زوم نسح بولدا ۱
 |[ یدساد دنزرف لرضنسفا بقل هلو دلا ےس ن دن دیا بر توعدتاجان رکا باخ ۱

 او الا تیالو ست دتفرط قسرب رظن-قا لصوم او کنز نر ادا ||
 ۱ | درن | هنس ف ی داب اروم ات یسلدجب ءی اسم بول ارو مام هلت مو کح

 ءالشساریشع+ یروص نیصح نصح ەر صوت اردورودراصحزاس هنتف نی1 دب

 ۱ هنهاعردد اسکله نا دو ناطلس « یکنز ٭ رشع نا هنس قید اکروهقف

 هاتهزراوخ ٭ | هنس ق# یا لو ایم وکس رص بو دا ۳۱

 تموکح ما امر هل رو شادرعتس نادداس بو ديال عو خوط همج وتهمدع ماعد ۱

 تای الو مظعا * نب رشعو ید ا هنسقت یدلوا م هرستا یلغوا مزراوخ |
 وک لصوم رراوا ن د لادا ع ب صنم هععص قارع هنکنعشنآ الوا ۱

 تو دیا یزا الموت یزاع لم هدنسهنسیا نوا »م ق# یدنلوا نەكا ۱

RENT ی و nen GO Sim 
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eندنفرط لنر فر ہکن اوا یداب هنر و یخ یو ج رههدنل»- یدایال  
 بونارغوا هبلس کنز نیدلادا_ لب ماش تموکحووشنم ندنیناج دوم نال کات یزدی ابهر دال تنایص هل الام لذپهدقدناوا موجه |
 نکی شلو | سار دنا لث ام تلم ساد او« رارق لحر طح» دناهلساحر ىپ اھا ۱
 E لا ۱ هرصاحخ تو دنا باج حا اح ج طب جد هیاج» 9 هنس × یدلماواوتا |

۲ oy. 



 لدا قمالوا زازدضرعت تسد هتیماد ٌلدرفرب بولزا تعروناتسدرز | |

 تطخ ندریهاشمهدنتفالح تدم % ید ازالو ازان تناکشو ه هلکه دنه اکر د

 اش لاعلمم ءاع نما جدو یاش همالع هر ریهطیاواتف فا و مو یریرب# |

 بو دنانانعافطع هر هنرغ باج نددنه هلا نازک ی: ا.س»نالسر ا × ر درا عا

 | رازراکفصزونهناغلوادادمارهظاررکمندنفرطرعسنانملسهاش مارهچ | |
 هنرادتفا تسدرریکشع تودنارارف قن نطلنهآ نالسرانداواراوتسا ۱

 یمهدازرداربرصشناطلس » م ق# یدلوا هداهنور کاله اخو و هداتفا
 ۱ نک اش ارب ر کار مزعدوجتوریتسو لنج دام هدنررق یر هلنادوج
 | توناوا عدقت هدوجممیما رخ ما هد هطخ نیفرط نا دنا لیتری

 |حالصا تعا هرزوا قلو اهدنفصا تسددوننوروم تل مامو ع ادعامتدیر | |
 | قخءاو لیلخ ترمضح هفرش دقايم + ۱۳ هنسق * یدلو اناملاتا د ۱

 نیلسرلاوءاسنالاراسیعو میلغوانس ىلع ةمالسو لا تاولص وتو

 | داسجا بودی رو هلظروت شف هن دخ دید نکی انا من ندز وکی کن اج |
 | هدن ایتعم یمددلواراضح راستعاه د ددو مشمهزانو یرطزونهیراهرهطم

 س

 تاراشالا یوره فلوم *م ىف * ردشلوا ةاور ر رك ٌهعارب موسیم و

 نالوای راح یی هم شده اشم هدنشرات ساناناالقتندع اتکا مان تادا ا |

 داسج | تولوا سم ءدنس هنس هب امسخ و نیعسو ناع یس را ده تجرواغ

 یاو الصاو هنس دلا الص للمرمصم نادطاس یرمخ کو دتم ارو ھظ هغد رمش

 تی راتفک اضتقالا بس بوت آناح هن اجرا لءلخ تن دم لاعتس الا حاج لع

 رر هاش تشاد یدلنادهغو سیسآت لع نالوا مدهنمو * در

 روطسمرو ص وصح هلق رطلمحت هنمخروم:دهع هحرک | % ردشع |

 تربضح دلدوف رشسدق هدراهنسلوانکل ۶ ردشلوا هماش نیربنع ةماخ ||
 وادید# ده اشم تاودهمالسا لها هن بولوا هدکنرف یالماسا كنج نجرلا لی[

 لئهروربم تام دخ لوا هرزو العن سابا گرا هنو مسه ٭× یراراعش تهب

 هیایادو نرشع ماعا ر ةت اما * ردروصتم یرودص ندرت دا حالص تام

 فاکس ارکیونا هلداذاورداقت هنعنع ینه «یرامنالادجنا نت دج هڌنلالخ

 هنمادخ هلع ةع لواو لماخ ترض لتا مزال ما قم دنع داسر مان

 باشخ؛دس هتدس هلن اما عنا یوئصو + یاعناو لڏ نوتاار دم لسترد |

 ین یتعسا یر لضو یلدا ترضح نیک قاهرتسا تاسنالاوت |
 اا



۱ ۳ 

 یدلبالنتهنراشاب یاندنصس ةحاس هلبارماو لترلنج برف[
 نکرزک هدعهاج نهم نورم ناشفا تسد بودنآ تدوعهماش اروضنم

 راصخاش مزع یزبزعناج ع يه هلدایزیتممرعخ مز ند ی یار

 بواو ا مدع ملقاهجوتم ناوضر كالم ۹ هنس ف یدلنا نبر دلخٌهضور ||
 ۵ . Yهنس فی دانا م دق عضو هملح تموکح دنس م سرخ ا نالسرا بلا غوا ||

 بودا بیصن قدنامح باصن ناملغصاو+ جار یالسرابلا

 دوعسم هنزع بح اص ۸هنشقیدلوا هالکریرمم تل امهاشناطلس یردارم

 | یالتممید الوارب اسو ناطاسء اش ن السر | یل غوا بولو ادو هم بانج هحوتم ||
 هت اض هار هل !قیرطرب یر دار مانمارم نجغا» م ف » یدلوانادنزودش تنح 1

 يسیدلب ااخردادماندناو *اصلاء رس ناس ارخ نا طاس بزلوا ید تھم ۱

 هدنهیرط نالسرا هبراح ادم تولوارک اتهم تدارا قفاومررسدنو ||

 | قره دغناطاس» ۵۰٩ هنس ف » یدان ارارف هدر د تخت مارپو ×رارف

 | هنسق# یداوایهامم هلن ای ها تخت د وجع لغو ا بور اهم اغا یف اه مابا :

 بلاط همت لا صا هکر هو باغ هنت اس قاننح »هٿ امس خور شع یدحااآ

 هلن ارضو سو کم نددالب عن نالوا دن د تهت ںولرار کس دادءاڈداب

 دنا غا لا شوخ ھر ق اطا ے حام قات در زو هزخو لاء الة برمض
 تواوام دمنم هدر کس ع ناشابواتشد مدا مانو اول ناو طر ن ار وما ر دم | |

 دصف نالہ رو لات اندنفرطكنرف ال !یروهظرشوروش هدر وشک

 مامزر م د ةت طا تحاو مزح ت اعر تاودیاسور نوحادس یسهلثاغ دب

 هفماخ دفاح م ق »راد دتا ملامت ه یز ات هد اندر ام بحاص یاح تموکح

 بیرغ او بوذیا لابحاییراجرب هکی با هدنشاز وقط دار دادفب
 | دنهش نی دلارود مس ناطاس»# م یف« یداوابرقودب بارفتسابحوم

 | هی اب یابند یارمم نهم نکیا لصوم لاو یک از نداد یراوکرزب رد
 تولوا لا اکر د هح وتم هل اره طق سم هةل » م ق ی داد ' لوز هعخ ترض

 ۱ رمش ف + یداو اتفالخرب ممر کد اج لضفروسنمون اهلل اب« دشرتسم« یلغوا |
 رع تدم # تفالح تدم # Oof هدسل لو الا عر

 ر 4 طخصه 3 ۳۳ فیس

tf ۲۰ ۱ 1 ۱ 

 ندلژا روت تواوا اقا روپسم هلد !یاضشاو ہار قالخ امراکم هللاب

 | ددرس مان یفالخ نامز نیغاواناشا رک هفلخ بکم ها لذب « باتجم



 ؟؟؟

 هداسو مانادعت یرا.کحرب o تدم # هرس تنطاس تدم

 هبا دمش هدم هرف یرو تنقع ت زنا توردل اف ش ندراضتحا

 را ها يفصابناج رابکسدجم ف یدلبا بیترترازرا ڪک باسا
 بودنازارقهدنسالشمادنیردارب لاومافیودص نالوا هدنفصت تسدو |

 ماکت ق رام کر هدمزر مز یراق دلوا زاس بوتر هدنیرف :یوشرارکن

 هقوملس تاود ناهاو رخ ۰ رک نده دو مازا تسبب لاننح تمرمش

 ماکح الا دیس للا « هرز وا قلواامرف نامرف هدرو شکرب یر, یه هلتطاسو |

 نیما مان لعنصیرلک اح كن یف هل ذخ 6 ٩ 1 هنس ف راد درو ماکس هنساصا

 یسوادارظ بولوا یلوتسم هصج لا عاودارک انصحو اکعوسوسرط هللا
 ند اس مار دن نسون ق اف د هنس قراد دلو ابد آو بد :اخ نکن اش اه هام

 ه دن :اهفصا قراسکرب مف یدشود هلان دلا ماش تموکع مامز بواو!هداتفا

 رارفهاشکل ینغواهلاس عبد رس بولوارا نم هنا غان یراوتم
 نده اش تخق یهاشکلم یسهدازرد رب دم ناطاسه رک ندیارب نکا سا

 ها القتسادنسم بو دیا لجو مارک ارهظههرزوا تبارقیاضتقمو لهرن

 ناطاسهرزوا یمیل د سیرداانالوم تاور ۹ ۸ هنس ف ی دلور ا لاح شوخ

 دوعص هتنطاس تحت نالسرا لق یردار, بولوادو انن ددو جوړ اعدواد نانوب

 قمیضت یضمراتفرکر ارکت یتناکسسوادرط لخص هما مسخ هنس ف یدل ||
 یدوحوراصح یوراب حر هلرب لالهقشعملئس هدلالخ لوابو دی

 ةرفکروصح هعفدشترد ماشسوادرط م یقفیداوا لا ةدابتفا
 هندادما ندرصم +« یدلواراصح ماد راتفرکرارکت هعف دو بولوا اش

 بوسوا ا لاج هغ اجابهرا نکهلیاراکز وردعاسم مدعرانک ناسناوا نیدعت
 برع رو کس ورع نیلوارازیب ندنراذاج هلی هصاح مابادادتمارابراضح
 ثلث هنس ق + یدشود هک-:رفرحسن لنح مادر کر او شدة هلق لوا نالوا

 رف و هنس قی دلو اقتحم هر افکر اید امل صادصو ةو نع یخ د توری ها مسخو

 ناوطر باح کاج نیکع!عارتنا عایدم هعالق ضع هدنفارطابلح
 هبا لام لذ خد یاکح اجوزریثوروص بولا ناما طخ هنونلالس یکی ازوتوا
 دعو دماحو !مامامالس الا ذجح هذسف رار دنا لاب غار فور طاش نما ل ضعت
 یالوا تاسف تامح بصنم نز اب تشد ہد ب .وط نالوا یس ارااط ت م یل از

 رکسعهدنرف هنری بو دنادو دعه انرکشل عح دودو م لصوم کم ف

 رف <

۳ 

 ات



ft ۳ ۱ 

 هنس ی دبش زودتر دور ندر ع قهر کے ندکد نا بارطضا بالخءداتقا
 ی اعته ساب مارتحالا مزالماقم نالوا قنور ر لدا نیمهن.درازنا رانم

 راکردراسوخ غمت نوک ید توشود هنکر شم هالتسا تسدةونع ||"

 هناکنایض مزاع نیلسم ةرعاهدابز نذکس شع هداصقا د مس: رکلابنیعلوا |

 ههک نالوا.ندنارباتکلع لاعا ٩۲ هنا ناشف یداوانر داخ ||

 هنس هناهاس .فاتطلا قرا ڪڪر فرد اراک ناد یک اع

 نو فا ندنتا رھ تاموتارمشع قانقزتو شش هزاومه تواوارهظم

 تبار عہفرت هلقوس نورد ثخ تارا ضع یلدهداس یاضتقمرب نکیا
 كیرح نوعا ب دان ایک لرب ىرا م ڪڪر م قید ا ناسصع

 نیاوا ی ؟ه ذیهداز ندروصت دج ناراداوه بو دنا تو دنج ||

 هل اتعنام تروص#ءدهاشم یخدءهدناو «نادرکوز هندن ناهفضارابان |
 هرکص نابت اردا هنوروهدادختدنا یک اوا نات نوچ تموم

 بدتر هد ند رف نادنمهردارب یک !یدلبا هاوخ دیر دصت هل | هتساراهاتس

 هدنابودنا ناسارخ مزع امر مم قرابکخر لحعدنا یاصمفص

 یکتا لوه ترونصو  لاتقو برح راع غزا ابار خس یرتهکردارب ۱
 ٩ ۳ هنس فی زل لا ناتتع تتطع هنر یر ظ لس ه دهاشم ما مار

 ءدربهدنسیلاوح نادمه نیرکسعودعو ماسقهرژرا مادقامادقا رار 1

 رج ء٩ هنس ف # یدادا داد عد مرعداشادورورمرم تودنا مارهنا بالتس 1

 بو دیاراضنتسا ماس خیلبت هرس بش هرارق دنابرج یخ لبا نام ےب
 | هدلالخ لوا»راد دارا قارعرو شک مزاع قا هنا نانرمهعاعجالادعب |

 بولوا لا ترا فرشمدعماعو × لاحدیو نویزهدیرانب رت-.قرابکرب ا
 یدراش مر وک هدا دغ ء یر غ بئ اج ناوتان لو المس هلنح الم نصت اعوت تاک |

 هدام ی تاس> دقن یافمتسا هد رق داوادادغ» ناتسرهش لے ادرهس ودج|

 نادنحهدن های ادعا نوع | قمالوا محا نم هنس همز الم ل جا ی طاقت حزعا
 هرکصندخ دنقوا هملیخ هنماندجناطلسهددادش عماوج نوشاماعها ||

 یلعتسم مراد دتما در تءزعتم ار هطساوبناح هر د اوت ذا مم لو صحت |[

 ماکحاب اما نلغوا بواوا لدم هاتم ماش هد رەد فاح میص درغ ی ولع هللا 0

 رها ناروهج رومادتع لحو نک دهد یهاش تخق هلاسم خرو صنم هللا

 ۰ 4۵ هنس قیداوا نمتم هلضف اس دو

aa 

$ el 



 و

 قعحعاهدنماع لوا ن نکدا راشلوا نیبعت : هیعص یار رپ فاو

 همق توماس نیطالس هل یعتسهرصم نال ٩ | هتسق راددن اناما لام ملا طم

 هس دقملا تیب فرطهلءا نیکوربک لاکنیکمشملد ذاع ردشلوا نیشروم

 ماتم اف و هدملح ناوضرسانرتهم رس۸ هنس ف ی الوا مدعنم ندنسه

 یدلبا م تا لصق هل. تموکح ماش ی اه دعوا لحوک ۰ تواوارد

 هکر دن دروما ملارع دنارغدالو ارواوس تالس هم ارم هدنطونس جرات مق

 | دراطعو ع مو ہرھزو یرتشفو رخو سعثندهراس ةعساذعام ندلخز
 برغرب برق هحوف ناقؤاط:نیمخم ٌةرهم بولوا عج هدنوح جر

 لاتشخا بوکح تجز دکر 3 شاشا لس تقا مارک حا
 | یر اذکر کش ثعا یتیدلو !مغدنمن اه حوت لات هنومناسهد ة هاد نادرو

 | لامشا هدنتب قاعدو ناوضر قاقت بانر٩۱۸ هتسق « یدلوا یرانتمعت

 د

 رابررشرازراک هری اتهدنناسهردارب یکن اه دند رفنرمسنق هل الا ق اقش سا

 DCE TR تولوا

 هنو ضع هلورلادضع نیالسرا ڻاسارخ ناطلس م یقیدلوامانتغا

 مڙع قرا ڪڪر یمهداژردارب نیک اشون هلا ساک ندنلایادخ
 دالبتموک> مامز تودناناساره یتاکس هلرهق تسد برضو ناسازخ
 | ۶4 ۰ هتسق »یدادا مماستم رک زا او ایر رو رار یمن اسارخ

ar anger rear 1ار  

 تاد ءا م دجییغوا کولع ماننیکت شوال رند همقومس ءا ما
 هلشانعرظن یسحدوا دربماناسارخ یلاو نیغلواداشر هار ل لد دازردام

 | هاشمزراوخ ه درو هج ةن دلا بولوا لاو همزر اوشو × اع ل ارقا یک و کک

 رومعم هل اقلوا ر ههندافحاو دالوا تده هخنروشک لراوروکذ م هلسقل
 یظع هل رد دنر ئت ی هممانش لح اوس لت یف ۃرفک م فیدلوا

 را داود

 لحاس# یدنارلشع | تعزع ناو هلاماهوصلواندلوءناتسا تودنا

 هرکص نده مما 2. یازوتط ندنراکدتنا رارق یکنل یاقلاهدهنکاطنا

 ندکییز ولو * نو زه درینحس د یالمسا لنح املا ر ەم ەد عد یر ر مشا لوا

 هرم راک ییئاکس صح توذنانوخو اخ هتشَغیعالسا لهاةدابز

 راک لی دضق زن ریو مر

 بم ک شعم کودتنا مادقا هکر کذرف
 1 نمت هعارم روطصم هدشراوت

 اهاهلر اهرصاسحم یمیضت هدابز ندنوکح قرة بولو اتعره باتن انع



 ] رادصاو د هشلزاماج لو در ریمالدو » ماجا بعل نو !تناسص یا

 قشمد بطخ حاض او سال نتمفاومو تاشل انلابحاص یراصاا |

 ریش ارما م ف یدلبرارق هدیرورس رس عزای ټراټک |

 تسردابیزولا ها شنی لضتا نوآوار وقف روت هقوزص روه ھم هدهره او " ۱

EAA 
 ا

 عرعر یدحاو مامان رسما بش ندزیهاشم هدن مصع#*# یدادا نام رف

 لماش باتکح *فاّومو یزارش یتععاولا ج ناو اعم لع

 هلب ادمعمالس الا شر ىلازغلا مامالاداتسا نیمرطا ماماو غایص نب

 لاحتراموب »را دنا تاحرهنرلآ داباتحار یودژ ماما هیفنطایشو

 تالمو برذمو قرشم ناطاسو تشدناخو موررصقو دنه یار هدیدتقم

 بولوااشبیب یابند نادک اخ نیچ روفغفو نع غیتو لر نافااخو شبح
 شردلن دناشاشا بارع یراق دارا تعزعدنب لع هیامقع للم فرط

 1 ر کصندکد ت لاله لاقمهداتن ار یکنادرم هلج هم دص یرغن قا یلح لاو

 هرز دالبامو ءواهرو نارح بو دیا مارا هری ماد امش بلح
 مقیدلدا رسم ناکب ناکب فادمهو ناهرذاو هطالخاو رکیرابدو

 زونهیاسمناو كلام حلوا مرکهلک هلیاتدابهش فاصیالسیرغنسقا
 تودناعاعجاهننابکنز ن دلا داع *يرتخ ادعسنس نالوا هدنشاب نوا

 رادتف اه دقن لذي هدن يها هلنذا چ ندر اکر زیر اک زور یس ا ن را هداز مرد

 ةراتس شد یع قراسکرب م فران دنا دن کوس دنوس دقعهرزوا لغ ا

 E ی یاول قحر اب. ندنخب دلو ارب هکحو ایم

 نالواهدهااخ یرط هدق وا بدرف هنهاک ا بودا هار مزعو ۱

 نوت اخ ناک رت یدلوا نادرکور هناهفصا برص بواوا فاو هنر

 نفلوا شن ملقا مزاع خد دوج لوصولا دعیو « انف نيشن یدوهامد

 رر لما ماج لذا یلغوا بولرا تامح یوسزاس رپ هدرمصم بارد : ۱

 هسواءرصندسه هم ناطلس 3 نیا شا تیار هتییردو

 |دجاهلباب لس لاس ایر تارتسپ راک ۱

ELT هسا Ê 
¥7 1۰ 

 هدننرف ا تعرب ار ك ااا قرا ڪڪر ا ۱

 هحاسذح الا هر , یدودنکو مزنه سدد رک نیو نایب دانا

 هستیم



۴۳۱۸ 
E "ass 

 اضر تزاشاندنفرط لناهدرو صوصخ نیکمر و لالقتساتصخر

 ۱ هاشکامد یکص نوک نیزوتوا بواواروطسم هدا ر اوت بک یه یرودص

 | تامژرواواهساوا هاوکهیاعدم قدص کودتا دانامدعمرع هددادخ خد

 | بآرتهدهبنا لزانم بولوا نامزا سورعون هبا ناماو نما لاک ی نطلس
 ]| كشرى زمره خلوا لصاو هب هکمناتسرهش هژساش ضابحو کر بات |[

 گرم سد مانشوپراشذم هیات هدشنا طی
 لاتس:ایر یک هر راج ادعف نیکع الاس راهنوناح ه.نطنط ملد اهاوخ

 نخ بودنا هنداهم دقعهرزوا یمادا هزحنونلا نلسزو:رکن والامن
 اد | نسح لس هی اوبد یدل اات قامرق یارممها ی سویروت له هددوع |

 ناکرت یم هجوز قلا لاوز هجر د لصاو :اشکلم تابح باتفآ *ردشلوا

 سالجا هکل مر رم ی دو یلغوا هل سر اچ هد !لام ل ذب هرکسعو هفلخ نوناخ
 | ها هنصافرطو باصتتساقاج مسج لوا ناصب هننک بودیا
 یهقلخ نده اوغ تاغهاشکلم هکر دیو م یدلنا باتش تاکرلیرحت

 رازهبودناحامزاهدابز هلن | ترعه فنع ف راکت نوصاحارخا نددادفب
 یدلرو رارعهرزوا قع داندوراد لر هدنوڪڪ یخثوا ها رازوروز

 ]| رثانرثا هدرشاعجوب بودیامام هلبماسقومایص یتهدوهعم مایایدتقم |
 ةرومطمءداتفا یها کلم یهلار هف هم دصورو هرج هلانو بش منزابن
 یر اکر رفطا او !هاش نل مرت همس: نالواناهفصا مکاح هنابث«یدلد اروک

 رادرمخ ندنلاشتنا هدو ع فرصت هضم تنطاس اخو ندنلاصتر ایر دب
 نالواهدغارطاو ماش هلام هثیناح یر بولواناسارهندناکرت :رکمقعلوا

 ننلواهدالتعا یتعشحتاراموبفامو ق» یدلن امار هننامرف یرکسع
 هبطخ هتمانهددادقن تولواتاامهکلام اموعادعام ندنايفصاسمذ

Nid PTRلر هد رس زا تفرکهاک ان هلنايماب یددعم هفماح  

 ےدلراتفالح ناونایارادنسم دن هان واختم یعوا بولواكافم

 رڳ تره ٭ تفالختدم + هنسل مرق

EAYمظعیدتقم هس رېش هنس  Îدندش  
14 ^ ۳۵ 

 توب ناشولع تفالخ تارممالاو ةمرهدننامزبولوا ندافلخ هعزهلا

 e ندمرحاب رظذ بو دنا ینا نغمو تاعا هلد دصقرکنم یت

 ام ag تیپ جم
 ې ان



 ۱ کنن

 ا هت وس نا ڃاسهدرا دور ڪايا بو دنا

 هاشکلم و هنسق یدلوارادء ره هرم نادری مت یعب بدادهاشلصو

 تو دنابأح مّرع هل. نو کوربک ین او هک | تدرل هاعموب هدیاهفصا

 هفارطا ماکح م قید رارقهدیلح هک مورخ هماشبناج شتن

 هامان رشنسقآ هلو دلا مست لح هاشم رکصنیکدتنامار هنمکح

 یداوا نایفصا بناح باتنانع .بودیا ماست هماشحا بحاص

 یهدل دم سرردا ها وا دوحو نم هداددابرب نایلسام دةم 2N هنسق

 لرا يدناشاوا یردن تل هرب مس تراودواد یدنجرادنزرف هرزو |یتیصت
 موررصخ بودا نيد تریخ شل.« ہد ذوا نیکرمشم ل دامن زکد یھ

 ۱ رته یری شرٹ لراو رت ی همنود ناو تل ا نالوا هدنتسدرز

 عمدالوارکا بولوا قم ہددل مهار هنزغ بحاصم یقیدلناریرمم |[
 ۱۸۱ هنسق یدلوادوج ناطلس تنش سلاحدوعسم یداماد لهاشکامو

 بولواداشجا هدادو لرء مسامع یا حاو دای جو اع یراک هسمه

 | نوح نیمرتش نیمزح ءار قذو ٭ ےقرت ض رش فحعمر ہللا ید طخ هتسره |[
 بحر+» ی دا یم هنصکسم تراع 2 | مرکب ر تب هفضرلرا هریک لاوما ۱

 بولار موارد هاو تاریخو *عاص ی لَص او ماا راسو ناسهشو ||

 |هدنعراوت تک ضد »زا یا یم ناک تاقدص قرختسم تاداسواء ||
 | دنفرعوا راس ردررح هرزوا قاوارزواعم ¿ن 93 فرق ینطل س تدم

 | شات ۸۸ هنس ف یدلوارفط هاکماد راکش هها د کلم هدرفس رب ردشاکو |

 نیبج هنهاکردهاشکلم هددا دخب نوح ا رتهمردارب رطاش یاضرلیصتق
 ۱ یعجدوعل ادم تولوا راز عاو شرار فونص رمتمو *راست یاسرف

 هددادن هنالتطارادهاشکلم ناو مرا هنس یدلد از اوج لاد

 |هسدلادتبا هداشداناتشمدیعم نالواهتفانهلناونع یم اج نا طاس نالا |

CC. Af EN 1 

 ۱ وطسر ارزو ندا ترازو مکح یارجا هن د تودزونوا دند رقدنوا من۸ و هنس ی

 ۱ یاد یصزب "لهع لیعهدنشابیدب شال مان » ریاطنلا 2 دعر شهرق دن

 | ید سج هوا بسح بو دیارا طق الا تدا م یانم بص ایاص نیلا

 ۱ هر را ل نیمعت هان راوج عبق ناب او ٭ لب وک و لقب هب هنس ده لات راء اچ

 | دتنا نوش | فیر شلع مسا یم یاسا هدةبمالسا كلام م فی دلو ||

 سم یتیم رال ما دن بم هآفآ لوا ی:اش سرادم ۱ ۱
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 هطو غ یرلدضمرت اسو یزگر ز تواک هر هم ندر ع یرط لس اج رر تتم
 جام حالصا هلم ار تناصار د نسحریتآتو × لهر مدع یابردرو> ۱

 یرادنانات رگ راموطهللادمع هللا يها اف هغ ملح ٩ ۷ هنس یف ی دلا بالم لخت |

 ها هان یدنتم یدفاح تفالخروُسم تولوا راکز وزر دغ ٽسدەدجب

 رغ تدم «تفالختدم ھ م هنسانا همش ف یدلو انونم مهل ہما هاد مع |[

9 
 بوداداصتقا هرزواقلواالم حالعءض هنداتءاصا هندو جو اف |

 مدندنانایرج ندنن ابرنش نیفلو ا لذه یدقع هدقذلوا باوخ بارش نارکرمع
 دهز « یدلىامدق عضو همدعءار زازا فهد توقو توقف فعض تعا

 راکه رب ندهآرح هثدمهب و دن اهشیدنا فامع دار راد هاو و ۱

 مام او یلاعت مام امسغم ندریهاشه هدنتفال> ماکده » یدنارادنب دهفملخ

 !یربطلا بطلاون |یضافو یسوب د دیزوما یضاعر ارس الا بحاصو ثذخلا خي

 هه امزورونراستعاراب داف اف داهج كلرنا نیست. لعوب | هفسالفل !ممشو |
 قلزاهرکصنوکسش نراندق دلو ا ناشخ رده نوح حرب .مانعارین فاز لغ |

 ليو 2 هلج ج باتل اع بان تف آ هاش نم ل: داشرا للملا ماظن ن کم ا داتعم |
 لذبهماشرابب در سراب برکت د رسا م قی دلا لد دمت هدعس تعاس کردتنا

 هد هلطخ لوا وال بولاما م لوصح چتم ماهان دقن کودتا
 ەماشەلىندا SL یردار شس هو الا ح ات ۰۹4۸ هنس ف ی دلوا عطقزم ۱

 نیعسو قدعحا هنس ق »ی دلنا لاو هم دغرابد یزسدا بولوا لوث

 تاداصمنالواهدنرانب .شکت نیدلاتایهش کردازب لب اهانشکم هنا

 هلاصمدقع هرزواطورش ضد بولوا لدہم هفال او تفادصیالتخاو

 هاشکلم ذخ الادع نیفلوا نامصعیداونز ماکرارکت تاهشنکیاشغلوا |
 ضهوسوسرط شش نیعسو ثلث هنسق *یدلىا مادقاهمادع!یاهش

 ناولس ۽ هنس ىف یدل | عاتنا ندرا فک لب دی ی هملحاس نوصح
 رپ نیعبسو حس هنس ق دلم اینه دنک نی ی هب کک اطا شمواطق نت
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 رج

 مدفهدوخو یارس تزهحاس هدراسرعس دجاهاشکلم تخ ارس
 یاش قشهد هلداشورخ ابردرکشا یلاجر ذب شوڭا مام ىف یدلو اهداسعذ

 Aad » یدلوالدام هدوع فرط ل: الس ف تو دناهرصاخحت ماناهعن

 لاضشا لاتو برح شنآ هما شمولطق ن, ناس ید رق هدنب رق بلخ قد
area His IPE 1 2 ی 
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 [ماراو ثکم مان اف رب هده اکتهن مان حاملا کر هدراپ,سوم هنسره بول را أ

 مارک اڪ حات ودیامادخاهب هذ اس نطو ظح یافت اهل ازوسز اسزورو شو |

ڪا ص وصح # ىذانا» دابزرل همش هرو لدها ی مغنو ِ
 هدنعو هلم ر 

 لام الا. لاوما سانج اتو ی ایم لاردا لاتا نولو ناشک |
 نزاع نالوایواح فر طو فحت عاونا هرکص ندقدنلوا هاش نب ازخ نالوا|

 | لتمتندنهاکرد ءاعداذارطضملا بس نما#هدنماق تنحمابادک اتیدبا | |

 راد صعلاد عن بو دیا هر ام هدندرق ناد مه هد ادو اد ن, تور اف یعاشکتلما |

 هکر دیو يه م ف »ی دازا نیشن یش ڪک ماعقلخ حوف نافوطدننام بولوا |
 هدراراسءالارهظ لع بوملوا ن کم یسادا هعج ةواص هدمماوج هتفهیک| |

 یاسر د شو ہاری ما ندنماکح ماش لح ارس یدنلواادخ نامرف لانشتما ||
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 م دان ماح هراداوتربشع مزب بلد ر هد دعس مول یزاک دتا هتسادا هعدو تەد

 لکدهتمالسار ادهدرودرب  یهانمکودتن اهدعاسم یهلایاضر فلا
 | مرج الرد دما ا واراوداراذکشوک یییدنلوا راستخا یحدهدرافگکرابد

 همهالساتریغ یابرد» مهسعنااناماوریذ:یح موتدامرضد ال هللا نا × یاو ڈر

 رقفوابنغ |هدکلاون ی هد الرا مھ لمد ناض۔ة چا طة ا هنس جافرو *ناسوح

 ی یدنلوا یاس هدا ی نام چ هنسرکل واو »مون هس نم ف الغم

 مدلاناکد ار بع بودن اتش هراسعاا ل ماک رز زود هللاا کاح ی دخ
 نیمو افامرپب توقاوفامر لعل ەمطق حاق ر کودتا راشتهاوب د
 نوتلا لس یر کم یخ ابودناهدنا نم هنو کز اب ل عت دن راذیب شهدا

 ندنعالشاو ع امنای املا هماع سو *ردراشل ا هدنس هلدا شم یراج اومد اا
 نا تیر م دالم فاطاهلدایبس تشیعمء یکن جد .یلاسعو ذالواادعام

 ر صنت بولواتاریجو هلاوهدنلمصحتنانهرابرب نوعا عوج هثدسو
 امم خم هدير هفصقرب ناکه کر هدنوک ندنفرط هغد ر شر, یماثعوادغ یخ د

 رب داهم لو ترم = شزوب مرکب ولوا یدتهم کول هنتتسه یر طلا یلا

 ادملقت فرازو بصنم هب یا جر دب شوب اري مااکع اح لدا ریصقت قوس بو دیا
 یدلنادمیشت یفالخناکرا هلدارید دت نسح لاسعا ریظن فص یزو لواو

 م ف یدل اا هلال یارمس رط مزع یرون اسون یریشق ماماریسفتلا بحاص

 نعل او دادزا عارد رولو اداتمه فالح د ادغ لحد م قی دلوادو ان ندد وهم

 بابخ هدنا ناسم مماوجود>- اسم باسقو بارخ هناخ هدایز ندکسزوب

 نت
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 | هازررسف لالضورتک رکشانفاامالسا لاحنیرق لالغاوذدزرا
 نسمنیدتکوشرا هلنا هلودلادضع تولراماد هداتفا سوتامراو مازبنا
 | یللاهنکصندمادنفسا هدنرادزابتمدخ ماا هح دیس لوا دوا
 قاشمو دهعدنوس دقعهرزوا كلما ارظن ےک هنفر طهبه السا كلام هنس
 ریما م قیدلنا قالطا لطرم*مازتلا یتساداهملام تام دخ ضعب دو
 سدقوهلفز ندیداعایدابنا هلء!اعها یزراوخرمسنا هر دضع تلودءا یحالا
 ]| زها :اروام قرط: هنسق «یدلوا مسهرفطهماببوناوا عارتنا
 نوح الغ ارذک ر کسعهرخا| ناخ _تودناتعزعدنع-لدر خش هلو دلادضع
 زا دز درب مان فس وب دک ی دنا شناور 52ان ترض هدنزانښک نوهحره

 هو دنکر هکد لوا تونلوا زاضحا هتشامس نادمههلرب تنابخداتما
 نواکد برضبودا موعههنارش هت زروا نالسرابلا نارو لت

 ٭ ۽ 10هنسق یدلبا لالهألاخ ةداتفا هلو دلا دضع هد امت ریس
 هرس ر٤۴ تدم همس یاب ف دم

 O E او دا لدا یرتخاهدنزورف دنژرف

 هدننامه دسعو لار ا هد مے چ یدلد ارت رقت هد ر ازو دسم یک اماظنریت دن

 لارتاریگفرط هلودلارصات داوقربکا ندنادمه ین تولرادتدن نتغر بوشا » ۷
 راشههدرمصم هلو الارمصانو «ناشیرم هفارطادمهااندممع هرز نیفلوا
 ندفرصتْءدنکنامو »روت دم هداوزنا میکیولع رصتتس» بولوا نانملاب

 نیفلوارت متالغو ط2 یالب یالمتسا هب هلو دلارمصان باغن مف یداواروءگ

 ریصخههریصحرت مصتتسه ام تولوا فلت ةد اد دابر لاوماو نت ازخ فود ص

 هعج ةولص هفملح هدرهزا عماح ىح ×٭یدنا لالا مهاو قباطم ییدداوا

 هکر دیو صر درر ةه ید دنلو ا هراعتس ارتس ار, ندناوب دلا ندا صن وع ال ادا ۱

 هزاش دش باکر و هنوتلا ی الا فعررب تواواد#2 هنس یدن اع ین ترا

 راسوانفاعمهلل اوراد داوا ر دنا ادع فاضع ط مداید یابوفا نغالناص

 | مازکذ نیو التبم دهن دوس «رطخ نیمرک ال مرکب لطحم نم نسل |
 ارادندن ادجا ین همافتمدوب د دوحوو +ریشعناکوحهدو ور یرمصات یکرت د دناو

 قدر طوهدادلد .هلالتتساهمس هنر لص جد د لوا مابا دعو تو دآریهاطد یرمهم

 ۱ وب نعدرزوا ی داوارو مس زی رقم ۽ 17 هن. فیدلواهداهنابهلالضووتع
 ظمو نواح پهرو هت فور هاچ. دن رکتمو تامر باکنرارصتتسم |

 زها

 بو



 هدداذفن الملا ماظن یظن فصاررزولعا هتناوردشمهلروک یی داوا .یلغرا |
 هلو دلادضء ء٥ ۷ هنس یدلم اساسا عضو« همهاطت هسسوم هسر یه |

 مانغنوزفا ندرایثودادهت بو دباازغریشعت لسهچر را فک راد |

 بحاصیهاش نالسرا یرتهکرس*م ف «یدادا دوع هل ا نوکانوک |
 داتا یروص نرامتنالواهدنراشب بودناداماد ,هدوعسمیمیهارب اهر

 مو دندردام محرهددا دف ادخ منص صحت # م ق# ی دلرا لدنم هب یومعم ۱

 خار ریو «ورودمرذ لکشمه هدنودرکنوکمابج-هعفص بولواا دیونهرتخ در |
 دولو هر هدنات ارش 0 ۸ هنس ف یدل ارون ضبق هباروغ ره اس هک نزاز »رو مت

 4 اال هدندم< ج ةع هل رر تر دتلت بولوا دوچ وم ةحاس دا متم دق |

 باتری ا: م ق ی دا شا زاب هللا لوسر دج »هدرا سو تئاحو »هلن الا

 ه دنیا دل ضراور مرا دو» ل از ندنراز تاسسارلابج هصن رب :لفالز |
 لازرما ییرطابرد * تولوالٌاس هدننمزیورهامم نالوا هدهاج نی ٍ

 بواوادتم لد اوز تقولاحوب × یدرتسوک نتروصرزجب ءار هلح یھ
 ماخ عمط ما درانفرکن یکم :اروهط دم لک شد ذس هعفص م طنعا رحم ر هظا ادھد

 9٩ هنس یف × یدلدا مدع هدر یدالس هج نالرا مانتعاوطاتتاا

 مورلا نعقو- مین _هلمر بم هلا نیکمهس لایت هدنبطساف ضزا |
 نماوا لا مھر لب انا رص ج د یف اع # بزلوا مدعنم یصهداز ندزوب کما

 | تیم + نس>و تدذزو بز ۰ . هنس ف  یدخلوت هنسکر ر دنا لاوس نی ذلو

 تاھا ی راکت سن لف همها م ها نالرای ات ف لوا فادملا دع لب ا

 ۱ یدلواراد هنر ځد یراوب دوزد همت مم ضع: بولو ا شوشم هر شدا تفآ

 ۱ ناک-بواواناشو رپ یربلاع لئایرمصم هل. االغوطخ یالمتسا ۱ هنس

 ةا هم طخ هد هيرا را طق یرات ادمصق نددادما هنسمرتحم نمرخ |

 ۱ هو رلادضع هدناوصو یداش ماس ول نلوا یداهعاعوما هتماتدادعی

 لاسبودبا لاسرا هغر غا هکسلسزوتوا هنمهرح یلانهاو .هکمفررمث
 باا ھو دلاد ضع (هنسق × یدل: امارتلاییلاصبا یرولف لس نوا لاس»

 ] یداءامارهنامرفو مکس یتماک> بلحو رکیزا.دهلداهناریشموعه نالسرا

 |هب همهالسارابد جت ۶ لسزون+ هکر یک |سونامرا مور ناک ۳ هنسق
 لا الخا )دارو ال دیاد رفت منش: نوا هلبا ىلع داکوتم هو دلادضع تو دنا مو ھه

 تاتعو نوع م قیدلنا هلناقمو هرجا ثم دانو هلداقم دف
 |! سس
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 لاسعو لام هلجب بولور رک ءار ندید رم ریششرکسع نانلوا لا برا |

 تاطلم هږتفالخ هاکر د هاکشددیلو د ن هلکو ٭ناشررب هدنآ ارکتراغتسد | ۱

 م ق+یدلوااش ےلقا یا خزر اسومح هد یر ےحر لم قیدلوا |

 لبا مهار ایردار ب ولوادوب ان ندملاعء :اگحرفت هد هنزغد دوم تهن دازخرف رف

 رش :دنناسها لب لرغط هل. اهفملخرتخ د ء۳٥ هنس ف یداوادوصتم هنصک
 فالخ احروزاش نالواندنفرط لب لرغط قالوا تمانحاودزالصالاتداف |

 هدعاتسمراجات نکا شملوا اضرو لوق نبر ق تدمرب هل. یلواافلخ باد
 ریدعت یقحنصح هدرل>- لحاسناسهالسا نیو میراهنسق یدنلوا

 سس سي یو تو

 هک

 هب یرتشمرم هنلصو عاتم سورعو لوا هلی دصق یلوا روزتو هل ح ماد بودیا

 نالواهدادرارق »بازم دعب نیفلو از دی هلا ےظع لام لی موررا نکو راکیاط

 یرفاکشن زو جوا ناک نوعا لآ یوق رم نصحو ٭ ےل یولعم نع

 ل لرغط م یرلددسا شا دنرافاتخسا دین هعلقو ×ا فال ارمماو لق

 نوردآ اف تما ا تخ ر ندا ھ ج فتس هنو ڪک دیر نالو | ینطاس سرک

 ناشارخ لاو یم ەدازر دار نغمالوادنم هصحندروکد دالوا تمعن

 نام٤ هه هنس ف یداواناطاس خدهقارعروشک«نالسرا بلاهلودلادضع ||
 | هراتسهانشدا نالن روه ظو نوع دتدا هر نا طل ناو ذع هد هممالسا وام
 نی هنا نی اول هیالعادم ندا توک ورد لر دلادضعهایس

 ضغن ريانا اروما صعب یاضتقا هدنناسنملرغطرا ءلباشمولطق هلودلا |

ea :شمواطف مع»"لصاو لب لرغط لاقتنا مایا ناف هر  

 رورعمنالوا هدنفارطا الس الاد عدو ٭ باترپ هل :اج یراسآ 1 تاهشقخلو ۱

 رادربخ نالسراتل !ندیاوص نر اکوت یدلن | بازخ هلرب تر اغڈ شی: یزل رف رف |

 راب دتا لنجهناریش هدشرقیر بودبا تمه م دق عضو هتع نع باکر تی |

 زما میں یرار گن رمیو ٭ مازینا هارربس ف شمواطق هاب | ۱

 فرح مشچ هلودلادضع تارق مک بواوا مادمنالاخ ؛داتخاندهاکر |
 أ

 شهولطقه ٩ هنس فی داب |نیکع هنم اقم یر دین الس ندلا نکر لغو او نیک
 سیرداات الوم ے رات تولوا ندندالوا قو لسن لث ارا ەد ەن شنب اع رات

 ردشلوا نیمعت لة موش یم هرزر | یر ا ندن دا فح ا قوس نی نالسرا هد سلاد

 ههااطمد هررظنارز +رونروک یار لطاع نددد هما هن ن ات اور
 ادعامندی دال وا ماتلم:اکم و ینوهونالسراّلفو ولس هراع راونبتکب نالوا ۱

 ےس

 لعول
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 e ۳ همسر میم مجرم دو اسم

 ططوسد؛!بحاص»م ف »و یدلا مدعًءرومطههداتفامدآ ل.دزوب هرکی لا نوا

 نیا اریما» م E یداد ایف امواج تم مزع هدار ا فاول اة عال اسمش

 دهن هدملاوخ لواوهغطو هثسو » روهظ هدیرضم نیتشانن سوب بقل

 هرزوآ قلوا تنطا- میم ۰ .رڪڪ بو دآ روهه هلم !مالسا مالعا الف

 رس اضتقارطاخ شجفر تابخوم ضع: * مهار هردروک من اون نیما

 هل د اهاوخ هننک هایس لر هطیرد ار بو دنانامصعیاول هج ۇن هنادمه رتاج

 ی ادخ هوا اپن ۶٥ + هتسق» یدلباتکرح تمار نان رغ هراز
 هدن رانو هی هنداخ امدقم هکن السرا بقل یربماس كارتا ی فنر ندنتنناب

 بولواث ءابهدان هو یر ءهدارندب لر اروما صع:نالر اروهظیاشرو

 هزادمه بناب مهار :ایدب افاماسورسیل نانا درک «زره هدنفارطا طساو

 الع دن عضو عزانتم یب بولوا لص اوهاصوم صد: اناسصء مدق لد
 روش بابرارفن زو تل قجغ | بول تمیذغ یی لی لرغط هرکصندکدننا
 یهفیاخو * یدلوا تعراسمنارکب نانعزا سکسدادش ثعم هل ارشو

3 

 هرب تراغهشدت یداد هنو بردت هندناج هش دحو هماع هل |یدتعمماتشر اهم

 همطخهثمأت یولع مصتتسم مهم ناطاس هدر انم سور بوډا تدر

 هت رافرط هرم صو طساو هنو » نیمع) نیان سه داد. هرز هرکص نده دتقو ا
 لع همج وت هم دع ماع هجو قوس دواد م ف # یدل !نیکور متر رکشآ قوم
 هنالسرابلا لعوا ناسارخرو د كص نالراهدننامرفرز بود اهحوف

 ماری الاد عنه اد رفیریع+ آریا یردارب لب لرعطه ۱ هنس ف یدلدالاشننا

 رامن خرس ناکوحءد ولر ن وحد دل وا بس هنس ه عقودا دهد تو ااف ۱

 یلوصو برق ماسو هراغلدا نرنانعهدادن فرطهرکصندکحدت |
 شرهم تزاوا دارف رنک یراوتم یابنایریساس نالوا هددادش هلا |

 ناب هژدایراددهدهاشم یراریاسو لب لرغنودا دم مز اع هل هفماخ

 وهانتمان تانعاس انو» یهلانابغم | هو کو الواهغلاخ م ق یداوا
 ءداسو هدا بثرمم بواوا مردم هماسصو ماف رانو لماقعاوایرمظم |

 .ندهقالذاراد هل.اتراغ تسد« دش مامو شا هتحارسااب هغلوال رم |
 بودا اشا لسا ندرانرو ڪک ہلااضر نسح یاسشا نالا

 | نددفرطلب لرفط یریماسیدمزسوک_باتعیور هدرفر هدانلوا



۰ 

 8 4: تای قاوا صالخ ندنزمو ریشعع )دا ص الخ اوکءدشب ضرع یوا

 كلي لرفط مانبودیالامعتسا هنلابراراشو شکشیب دهوهمانتدوع
 تصخر ی د هذا دانآ حراج رےسھرا هد هښط طو نوعا ې ارادا

 بولو ادوقفمندمتسههحاس هدهنزغدودومم ۱ یر

 ۴ ق × یدلنادوعص هینطا سرب رم دسشرااد مع یک هاب دعس تع ءدعاسم

 دالواو لاوماونیازخ بوشودخدهناهفصا لب لرغ طرح ر یش چت هن اس

 هدرصع تفوهددادعب# 1 ¿چ هنسق» یدلنا لات هرپشرهش لو لبلبعو

 هرغ:فرط بولواراکشاراد سبک م ضرب بلاغ هال اع باتفارونیماص

 هلد ایر دخریت ناش رادع 6 تس ف یدلوا براش اراتترهتسهآ |

 داوه بم ناطلس بوآوا لوم اه لئن لا تنطلس تعلخ نباش لواو 3 لوتقع

 نکد اشعاع, ورت یتلود عاتمهعنکز ورم جو زت اهرکه و دانگ نرتخد
 ہلا تورو م بالم لمن دو هسه ن دار ر فو » ل اله لاخ دات فال ماع مو عه

 ضلي لرْفط ید ناهررآ تلم + ء٤ هنسق+ یدلوا ٌلاثحرف

 نیسرازتس هنس ف * یدنقواهمطخ هنمانهددادغب بولوالخاد هنریحس

 نم و« سوم دید یجر تالم بواد ر غو طهدادهب هلن ذا همدا ب » لرغط
 نینسدادءا ي ۷ هنس ٍ» یدل !سوبآمندص الح دهاشهده شم دعر

 رفت ل انوا نالوا ریکقافا یمالمتسایاوهباس بولواج هانوازرب لغت |[
 هلو دلاداع ۾ ناشایاسا « ر دحر تم لوا رخ ] تدهب ول لآ

 هلو دل رغ« هلو دلا دوم + هلودلادضع + هلو دلازع + هلو دلارعم» هلو دلانکر
 هلودلاناطاس  هلودلاءامب * هلودلایرم# + هلزدل ماصعص + هلودلادحم

 هده عر چول دیر تل م# ناز سرا هح)اکون هژو دا !لالح + هلو دلا یر دم

 رهم هلودلادحو هلودلارخو هلودلا دو مهرزوا ینیدلر اب رغ ردي شراذک
 ناتسهم هدن اقوا بلاعردشمالو ا قارشالا عمال هدقارعروشکیرللاسقا

 ناتسزو>و سر اف دالدو نا دمهو ناهفصاویرونامرکو ناجرحو ناتسرطو

 ید هدنن امر فریز هوکشوپهور کو ناع عددورکبرا دو لصومو قارعو
 رهاظاضم هود عارذرب یضرعو عارذنواد اوطنیعلا یآرهدرعع» تقو

 لسلرفطدادهناطادت# 4۸ هنسق+یدازارتهنامزردقیارب بولرا

 یرداو, بو دیادنب هست دنک ی لا او لصومو « دم كیرحتهندناجرکیرابد
 اره هدرهل اءاروام هلد !نوع اطنهط + ۽ ٩ هنسق» یدلبا ےلسن هعهاربا

 صحت
 برا : ۱

5 

 سد



 شکل

 ماقتناریشت هحمطیدجاو یړڅ ی هراشادعو مال هلاما ه وص لو ا

 نوازواسرقن» ۳۳ هنسق+ یدلوایهاش كترواسلاح هدهنزغ بو دنا

 نیا ناورشونا تموکح توث هملادتاود یاش نالوااجرب اب هنمزکس

 نامرفرفت ی دیدن ال ره ةه دص » دن" د مودو م دېته لر نفر صرصهدر جونم
 هورش ن رافسا و ناشایاسا ٭ م ف»یدلوامدعتمامرف

 سعت هع« نوتسپبهلوالاریهط هنا« ریکعشوهوشا * جی.داو یحهداوخریک |
 هد ارد امدقم» ارادناورمولا هندا#ر محونمی اهل | تلمهندا سون اءیلاملا

 یر ناکب ناک بولوا ندنالتخ او د یرارومطءادَس هرزوا یو دلو ارو طس طعم
 ناشاکو مو ناغزو رېہآو ناجرحو نوزفو نادمهو روت دو ناتسربطو

 N j لر * لرغط هر دشلوا یراث امرفو مک دنکدش دامو عنا مقص او

 دنک ید همزراوخ بولو اتال امهناتسربطو ناحرج ند کلام نالوانابونزغ
 زب رن عشر ن ۱هلربلوالز اوما بقاعت ×۳۶ هنس ق × یدلوا لع زادنا آل
 م ی»یداوالالدمدآدانزندکس یللازوع مورلاتت بولوا اخ دانغا |

 ادا و عاخ هعن دتردج وا بول رای سهو جی ره مانا ینطاسنامز هلو دل الال

 یسهدازر دار بولوابیصن ی ند ام باصن هرکصتذق دلو االت م هتشک اشک

 هرولع هبط> +۳۵ هنسف × یدلزا نا طاسهدکسامرت مسنابز سحر انا اکو |
 ۱ 4 ۳۰ هنس قی دناوادا ان یسابع مع اهدا دن هفمخ بولوا مطقتمهد همش رفا

 | هدلورفظ روت دونادمه هلمترشابم مهاربا یردارب مال لرغط ||
 | رول نه اتع عجند هب ورع هفاط متمهدرهنلءاروام ٭ نیثلث رنا هنس

 | هوا هورکل واهدع اش نالو هدنتسدریز نا بو دیا الا هنس هر اوب اس مهار

 | را کر ابدو باخعتسا یرانا یفملواعاستا هم ی تل هدنارارت لتر طح
 | یاو ی هد ات لواور ینو ےک یر زہ ر طو مور ضرا بو دیا باتش هتفرط |[

 هدازغ لوا مالسا لها هکر دیو مھ ۳۹ هنس قی دا | رع رتو نیک هزول نح

 | یغاوم بولا لام قج انلوا ل مقا هب هارع كس نواو رشا هدانزندک زوج |
 | زکلانندرانکف زط حراخ ندنسهش رم یطوالخ ادهدباسح تعق ناو دو

 1 لا واک د زا مهار اتمهواع بزل ونوتل لس زو رد هتصالاک ساز سارہ

 | هدنامرکن ازم دراخا کونا» یدلوا منامندقلوا تبغ رزادنارظث هچظع |

 زی یر رو ریدر عبور جن نر کلو
 یوم روس مور باکر ومش مس لصاو كن لرغطروهطهزاوآ* 1 ۰ ہنسی » یالوا مقم ۱

 ص ۰۳



۲*۸ 

E geme naa 

 تاودا سعر یل اثار هحوریشعم هلءنامرذ دو هسه ن اطاس بو دا لوز هقع اض

 م یف × یداوارکر اک تل ارب ہدقدنلوانا چا نوح ا یاب اب لاتو برح

 | لا لام لذ لا ع| فو ذص لا | بودی | لا طب او پهرق ین هم ا یواعرکاح
 | سا نابم كس دینی یدیاشمالوالاح هبهداعا تصخبر
 نادناخلاسفا باتفآ» 2 ۲ هنسیف *یدریو نذاریمعت هرزوا یغلوا ی الطا

 تنطلس یرامانهدن اسارخ تکتلع نودنازاع آ هک ارور ود نمد هءقو لس
 ے_ اشنم لنهفر اط٭ لوا»نادویدح |هنسق» ی دلو ار رک ده هلن اوذع

 نینلوالانمهو ندوب كارتا لم قو لسی راالعا 5ج بولوا نات سکر راد
 تماعا لر اس هدارجرب هد تسارواراعو ترعههمالسارابددندیرطاراد

 یدالوا هرکصند ودنکب یدناشء دنا زاکینازغریشع لسهراهک هتنمه بو دنا

 هوش ژاکسه نو دیادا پن شم یداهج ماعا خد یهومو ل اکسو ٭ لاسرا
 مانودسو دوادو لد ل ارفط دازغ نادممو اق»تالم معا لدا ت داش یاههص

 هناخبرذآ هلصا تا نالسرانامزلا ةهوبنه * یدلد انادنرادنزرف وا
 ندما# مزز اوخ ا بواوا لقتنم ةمزراوخ ندناهناسارخ لاکممد الواو لحت سم
 لات را لاحر دش هو نم فرط یرورمض یروهظراوج ق تاعا سرت ورز ء١
 دو چ ناطاس ادو مسه لدا مانتغادمع او خاخ حمط لد ردت × یدلدااضتفا

 تخم لب ارم ظو خف تمه نرل: واو مز ې مر کس ع کو دتا نیمت هتزاغ یهورکلوا
 ر ینک تک !تمکحرو دم ندر دقو ناو دور رکم لماع ول ندٌف :رط بولوا

 | نوالواتئارقهبطخ هنماتلیلرغط هدرو اس نی ذلو اره رامان نایتارخ
 لئاتهرزو مس نار ورفطدهاشو+# لد اتمهدوعسمهددیرق ت ارهدوآدیردارب

 هدنهارلابررهش نر عو ناعماعهمدغ هفطاوت هد ولے رات ی دلوا

 رودض هن اربد هرزوا قلواهدویم همطخ تئارق بولوار ویا غتروص
 هر هنزغ ناریخو ناتفا هد !مازهنا هم دصد و هب لاحهمج «رد شاو اروظس

 مسر یدک بودیاد لمان هندس هو س دورو لس یدو دوم لغو راو

 هدشیطءاسا یدلد !تعنع یاول هبجوت هده یا شف ءززوا یراتټ ر د

 .شسح دج نا طلس یر دار بواوارا ةفرکه سخو ما> یالب هل ردغ :رکسع

 لحدحا لغواو «رازقرب هنم هرکی لعهد یها تخت ینو دلو ا سم هبص ولا
 ردن تصخر ی فاح انلو اما اد عب ۳۲ هنسق + یداوارادمهرومادءعو

 یعلوالصاوء دودوف سح ودمار لل بو دا فاد ےک ید وف یگ

 لرا



 یمودرذ ندنکودش انامرف هز اج مهر در دنس هل اقه تد ردهدکدتن ا عفر

 نوج هکی انشر دق تسا شوخ »هر د هلل ر درا درو ہ نیت ینعچ س۵ شوک
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 دادب سفن با یلواماعیاناو لب ولواهاک | لد ها هلی ابرد افزون نم

۳ 

 سید گن نهز *یانکروشکد و هاش ابا #تبد × بولو مھر دو ناشر

 هنطم همجب وتهسوط بناحو + لاسراهدوجخ هاشیاتو ید * یادخزا

 هل. انیکنر من هنوکو تمام یاس یالنم ترم ماج فراع»#یدلدالاترا

 هار فر» هللابرداف * یی.ودرفر دت تخ انشن هکه ناسف ن ارج دن امهنامزر دو

 ر تفالخ جات هلنادمع هللا ماب ٭ او ٭ لعوا بولو ازار دورودر س

 رعتدم چ تنالخ تدم چ هنا ها ی دارا رار خرس
 هئس هنس

 هکر ه«یدلا را وااو جان با اا ورمی نانادکهدنفارطاو
 کف کتحم شناثلث بو دیاافتک دلت ندماعطنانلواراضحا نوعاودنک |
 هدنتفالخ نامز» یدبایسهعر کیم لم | قافناهارقفنالوا اونا |

 ماماد + کا ا لر دتسم باتک فلومو × نانح و ارسلا یا ص ندریهاشم

 حیشو»ب یکم ل اطول | بواقلا توت بات کص فاؤمو ینطقراد ثب دح لع |

 هللا ل فلوهو * یرهوج لیعتس| هال حا او مو نح نیا هس رعلا |
 ىلع#٭ رها * رب دل واشر مادا یاب خزر ظاط با ول ناو سرافن |

 هل ابرص ناش ۰ ییعواهدنشابی دببو دیا تل حر هناستع لا هدرصمیواع |

 نر رشعو عسەنس یف یدلرا تنطلس سپید سااجدعم ےعوا

 ۷ ا
 شاستلا دل محر یاوتترپ بو دیا ید صا هرم راک ضد ندع ار وطح

 ندیراوح نالواهدرصمهرکرند هلجیر دشمر دا دابهلد !تجر ی>ور لو الا 0

 انتر یآیاا لاک هلب اراتآو بو دیا بانا هبراج شعلازوتلا بن یکتا

 رگ تدم e El س ترم

 هنراطاع يڪ گردی زها رود ره ۶# همس هتيم ,

 هسارس هرکص ندکد تنا ترش اعم لس هل جی هدن دموت بو دنا باقح | هدیارمم
 یرودق « و ه# یاد |قارحا یرا ه | : کک یب لواو × قالغا یس وق

 یرط# ۲۸ هنس # یدلات:زع هب ادا اتحاز هددادعب نیتسطا وا

 ۱ ه دمنرو نامط یل ازور معالم ندهسرواحءاّرحا هدا حز وحرق ن دنا عا

 05 2 ات 0 ر

ins : 
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 تآ م بوروا هلیا یشش یدوسالارح نالوامرکمتس لاج لاځرهکد

 یدلریو ماسقلا هلباماخ مس نیغلوا راسکناو رادهنخر یرادیات بی عفص

 ییموکح دنسم بولوا لت یم هم دع اعهدازریشهلو دلا ناطلس» ۱۳ هنسق
 هموزغ × دوج ×رشع سج هنسف یدلوا لةتنم هناز مراحل اکو |یغوا

 نوع هدرفسره بو دا لعو غوط لیرح هدنهرابد هرکی دیتادلاب مدقاندنولا

 رکسع هدنهر ونک خد هروب + یدشلو امسدمدوع هری رفات تمعن ی اعت

 فرهش تنمانتانموس نالوا قو هرقرومعم هدابزندکس نوا بوکح
 حص لوا و ات باتف اریشعت رسم ونعر د هتفا ت هرس هل ان نڪڪدالاح

 یرمشم» ۱7 هتسق٭ یدلنا باب متع هنتزغ عماج قرادقمرب مطعم

 لالج هرصب کاح یردارب,بولوا فلتولاله یداوماشک فلخ التل ودلا |

 .دهاش لصوو + دادشلحاد هلا تراسشا ندنخرط هنلخزورف هلو الا

 ۱ | مع هد هنن امعن ند دا دخب ی اول« ۱۷ هتس ف × یدلوادا رع لت ان هلرب تنطلس

 ناطاس» ۽ ۸هنسق * یدکحیدادشر اطنقرب یهیر بوغابولوطرادمح

 زعشلابراچ دج لغوا لوک هبصولابسح بو دیدراذ اراد مزعدوج
 بواوا حا نم دوم لغو ا لوس نالوا یک اسناهفصا نکی شلوا نیکو
 هسدلدا زازعا فونصر مظمنردازبو زارح اقرقمیردندلدارکسعدا دما

 هل. نی آ لممدومسم هدر اوت بتک ض عد نکل« ن مشعو یدحا هنس ف
 انان دنسولج هتنطاسرب مماسنا تو دنادوقفمن رصبروت رج یردارب
 فا × تد × ندزوطسم کودتا نیک یدجا لغو اهنماقم لدا قوا

 لاس کودتیادوعص هتناطلسرب رمد و ناطلس هکر دند ارع نالوا عر اوت

 ندعم هددالب ضع نالوانابوئزغ تموکحور اق هدنلالخ لاټسا تنعم

 هنارخ لصاو رابعلا ماکبانرز هیات یب هنسره بو دیارونهط سلاشزبیآ
 کودریا هماتخ مسیقاوعلادوج ناطلس تاسح قو نکدارولوادیهاع

 ه اشراکل وا هلدا نیکمهس ؛لزاز یرادو غ ضرال اربغ ضرالا لد ت موب هدمابآ
 موهوم لام نالوا توفهدام هننکتکسلآ تنطاسفرط تولوامودهم

 هلدارظنه ته ارکحو ته تراقحروب نم » هکر دبور × یداوامودعم
 بولوا فورعم) ارزو ےس حج صرح تا ازر فاتا یک ینپداو!فوصوم
 هل. ها یی دیار رب هاج ةنیدقنلذپهدننب فاسح |مهرد لی هیقفرب

^ 1 

 وس

 || هب یهاشرب مس هد اب بو دیا یطت همان لن آ ی هه انه اش تب ب شعلایمودرخ
 سي

 حد ۱



۰۵ 

 | بولوادون ان نکر دارا ذکو تشک دره فارطا لر داکدرب قو اوسرخ 1

 نعتده # تطاس تریف .٭ رشع یدحا هنسق * ی دنلول حوریطم

 ۳۳۹ هس

۳Y ro 

 عاضوا هشيمه بولزاروکذ مدد امد ل فسو روشها هل اخ طرف »روب نح
 قعر دو سرا دم هانو هد اعار ارکتو سران کس مده رب ار ردات یراو طاو

 .[| هر هضقانذتم لاهفا یک ب ذعتو لق یراتآهنبهدن دمز آو التم اعرو رخ
 | دوخ هنو ےب ل مةن د ھړلراناضفار مهو طلت لبا نامت مه ×ز دصم
  9 ۱مالساهدوچ دودص هم اط هو د رب ۷ یدبا بم نصت زب تیکت بو دما

 | | نکداراشع ار اما مالبسا لو ءقراچان بو دیا ف وخت هل لتف یر آو × فلک

 || دانت دم یش كس یدی:ددحاونآ بورو نداهدوع ا هتږراعدق ند خا بادب
 | ددازس هفلوایلاح بس لن ادب لوا نیکتر ظنوا هک تح ناددنیادادنرا[[أ

 | بد ںق٭ فصارانایذلاک یرمعل تناوءقعمهاناسح اف الخال ہو یز ار خش

 هفد د یر دب سوا قو دص بو ذک فلاح ییتتسه لہ حک منم لب دن

 لش فاو + جصان تئاالو شغوذ تناالف»ب فطالبما هطملحت نم نوا

 نیاوکت عانق هل اهنانوذح نوک انوک عاضوا نوکحو رٹ × تقاول هال
 اش اح هنس هنس هب امرا لدا هک اط هسوسو نی دی لواراکتسف اعبوشوا
 نجرلا رک للا مسد نل اعت هتنا اعاا بو دیا یدصت هتمهزلهلط اب یاو ع داش اج څخ
 حاملا هشتسر هودنک قلخ الدا فنعو فطاو  ,مادقا هنتباتک حرا
  ۱یضرعو ششلازوکاش ول دانا دهدنن امز یافت هسا هلن اف + یدلبامازباو

 | !ییهملا تمعن طظاعتناممم طابمدلهاهامههت بوتحهرانکیهامرب.عاردزو

 اهداتصنس لع هللا نیدزازعال# رهاط» لعوا نالوایم اممحاو د.رلد دلو ا

 أ | تعنعهطساوابلودآ!ناطاس لس اضتقارومادن شعر یدلد!تکرس هزادرم
 هدنمدع مایا یدناشع!تمافاهشاسنماقم فملودلایریردارب بو دنا

 هلن اقع ی اراب هددلو دلاناتطاس تو دا قوقح یوتعرامطاهلو دلا یر شم

 ناشطات لا ناهار خ لىن طس ىت ماعدعب بو بار ارفءنناجزاوها نیخمالوا
 ۔تنطاس هلو دل !فرشمو نی کت عانق هلدراتموکح نامرکو سزافهلودلا

 ۱ !ییاشکسرب ندمگءدحالم % 1 9 یدلوانیسم که رب یارع "

 ۱۳ سس سس ست
efم  

 یب تک و
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 سس سس سس سس جز
 یدشاو السا فاوعد نز فالو ال الو لاس دب هدط اتا جک ن تسانوا |

 هدرژج ر تام لس تب واک زا و رر یمهزانهاش ی ولع 4 اغ میشه ناطاش

 توت لئاضفلاوت | #زۆئ رم * سج هنسق یدادارادتقا هی مس بک

 هد ره همنآ دج تاود مت نالوانازورف نامزهدانز ندهتسزوبهدنتمو کس

 هنار کبد تسد »+ یرللامو دال «تزلواهدرمسفا هلدارانداموع-یرلل اقار نوری وا
  ناشناغاسا « ٠ یدلنالاتتا |[

 ةهلودلارضات همانا و نیسحهوخا + نادجنهللادمع نااار |

 ی رفتم هلو YEA یم هلو لات مس هوش اب ناک هل ین ان سس 0
 رادو ل صوم»لئاضقلاون هننا# لعنت شرت هر الادمن ع نا» نسح | |

 نا سلدنا لوتسم # لاو یدنایرامکحوراف تلخور او هعسر

 ناشف ورید ناکوح ةد زر هل ترشا مے ورخ تحاص مان لعن دبولح

 باتفآ نالوا ناش خرد هدسادنارابد ور ند هنسرکس شاز و مکه ا بولوا

 رعتدم * تراماتدم × _عسهنبق#یدلوافسکنمهبوماتاود

 ۳ ۳ ناشد ۱ ى 3

 مکح هنیا + تام ماسه ها ۳ سا دنا لع لوتسانجرلادع

 4س هدست تامو هی

۱۳4 ۱۷۱ ۱۹۰ ۱ ۳۰۹ 

 تام هللادرعهوخا * تامر دنه هنا ۽ تام د هنا * تام نهرا ادع ها
EEا ا ا ا  

rao ۳۷ FWA۳.۰  

 تامماشه دوم هندا ۹ تامرمصتتسه یک هئبا ۳ تام نجراادمعه دغاسا

 سم ۵ هاب

۳۵۰ ۳۹۵ 6 

 ۱ هنس لاف  لتقناملش هع یا
 هوم اتاود تاتفآهدسلدنارابد # CTA : هنس

 هتسکجیوا ند هش اط لوا بو دا عواطاعون هسمطاق لامار م لک دن تور
 هنسح زا نوا یدرغ ترد ندههومآ هرکضندفدلوا ام رفنامرفهنسی

 نیرشعونامت .تسهرکص ندرانوب * یدلوا غ ہول اسآ باتثهدروشک لوا

 لاغشا شم اهنسکح واندرانآ بو دنا یې هب د اتع تلو د هد دو دح هئامعبراو

 هرزز ائ رد ن آه دزان بشرب هللا مهاب + رک اح# یدلنا لاتاو تلودریحآ ۱
 سس

 یا اکا نیج ی



fF 
j ama 

 سرب( نداء طور وندها دمر سوب هدسراف * ¢ ق# یدلنا مدق عضو

 لالتخ اد الو هدنا الخ یادم هلو دلا ف م:یرادغردار هلو دلاماصتکنالوا |

 هدماصخ م اتم هلا هلو دلااهبیرد ارب رک د بولوااهر ندالب دب هدنست

 و دن ڪک ماوعادع ی دنا شارا اضرا هل. اسراف تموکح هرکص نوم اق

 هغ اخ » ۳۸۸ هنس ف ی دلوا ف حت فلع بولوا التم هندنکو دق یرکسع
 قا باتف آی دیا ناما ناری اس لط؛دوس ام رکمهدشن ارسر دا هک هاب عیاط |

 تا نی
 کک ووا

RR ESEی.  

 نیمدنو ثان هنس ف * یدلوایراوتم هدرانمراتو لنت یک بواوا براق

 رگتدم

 ناخ فر اناتسکرت ناطلستلاا دبع نالواهنناماسلواهعسات ٭ هنس
 ریکیاج نیکتکیمدوجم ناطاس ہدرہنلاءاروام نال رب رسوریسا ہدنرہق تسد || _

 ارقف تبقاعو قاماسورمس یداودرک هزره فاماس لیس-ا یردارب بولو ا |
 هالو نیو سخ هنسق * یالواادواح الم مزاع هلر, تکالفو

 ناشایاسا ۱

 تایرصتهتنا اچ لدا هنا اه تاییسایدجای رضا ق
 هنس هنسق هنس

۱ ,۳۵۶ ۳۰۱ ۳۳۹ 

 تامروصنمهوشآ « تامتلاادمعهنسا چ تامحوتهسا
 هنسق هنسق هنسق

PEY ۳۰۳5۹  

 را تل ادیع ها ۳" علخرو هنههنبا ۳۹ تام جوها |

 1  هنسق هنسق هنسق ۱
AA FAY۳۹۹  

 بولرایرانامرف شخر هاکن الوج ر ہلا ءارو امو ےک لل اهر کو ناسارخ

 | یرادقم حارذردومصمیالخ +هددادن#* یدنااراهب یراتکل# یبرک
 راد « نیمسآو ناب هنس یف * یدانار ازق یرادقمنوک یر کت توغابراک

 هرکی یا ٭ ی اشه+ رمه در همس رہق شابرودو *رومطنفو بوش ا«هدسادنا
 ینراو «قاشنی یداومانک هد ها هعفد بو دنارودندتموکح دنسم

 ٹا هنس ف × یدلرا ف اشیلاعریما باتل اب ی لر ابد لوا ےکح نیر اول |
 ٭ رعتدم < تراماتده « هثامعراو

 لصاویرع باتنآهلودلاءاب ٭ هنس هنس

 | یادت یی ام لیدی را لایت اب



۲ 
 یوم قاب EP هه

 اح ماج ندن دوحو بوعب یصمریذو# 1 یق»یدلد ایت هلداماتمارکا ۱

 | ماناشیمو رب زو فارصت مان سروطسن هل نع هجوما همچون بولوا بواسم
 | رهام ندنفرطیعالملوا نیلسممرعا نکداشاواریشم هدماشیدوم

 عفر یوتحش یربمعلو عدس هر نع بومشواریدعت لب اتریقحتو لملذت یراقدلوا
 ۲۸ ۰ هنس فرد دلواریکم اج هدرادرس خد یمیکم انکساری اترا هعقر نانلوا
 علح یهللابمییاط هق.اخ و تکرح هرزوا یساضتم یلبج ثبخ هلو دلاءاهچ
 تو +راضحاند هععط یهللاد# رداف* بو دا تمرح هدر له هلا سدحو

 أ ۸ هنسل نامصشق» یدلنارادتقال امکر اہلظا ہلا سالج اهتفالخ
 تفالحتدم

 ی »€ ر ۳

 شو یشاشلا لا تلادع هصفاشل میشو یزازارکیو او یدنقرستبللاو
 ا مهارباونا بدالاناوند فا ومو یرهزا دلاخ هس سلاح شو فارس لإ

 ۱ نیهزریز نم د هاو دلاد هس باح ۾ یلاو#ردراسع !مارخ هق دص دعتمیار ام

 | لشنرهوح دناع + ۸۲ هنسق» یدلوانشناح اناضءلاو !ییعوا بولوا
 "!سنحو دقنور هاوح نوزرفاندسب اف ساف بولو تسکش لر راکز ورر ازآ مس

 | قاطلساراع دوج غوا نیکتکس هنزغ کاح» م ف یدل ادارت نوک انوک
 هنس ف ×یدنلوا شر شت هر, ناسارن تموکح تلخ ن دنفرطفام اس وا
 دند لح هم دع میلقا هدسدما:ندرصم تافاضم یولع هنا درب نع » نی اتو را
 ہار ھد ہور خب لابفاروصخم هللا یحاب# ےک اہ ٭ یلعوا بولو اتع ع
 رگ تدم# تفالح تدم # نناعو تسهنسل داضمر ف × ی دلو ارو رسم

t7 #2 

 قارس:سروتش بونلوایایهاودهقت رب لع ہل !مالساهماعو تمافا

 هتفالخ | نکن ارا دلو ا نامو للذم مالس | له اهدنم اعر لمس یدو یاشنمو

 ردشلوا نیشروم شعب نیت لق موس رموی دیدی دننادیبع خر اخ هل باتس
 فمع تالو یک لبمعما لغو بواوا نیج نماد ند انف ناذک اخ × نیکتکیس
 , دماصح ماتمد اوج یرتهمردارب نکدا شلرانیکمهدهئرغ تنطلس سی

 هئزغ بودنامار هنمکح یلیصعما هللاماشآ نوخریشعت لاسعاو ٭ ما ق

| po cang: 

 هاکرد مزعو لامو 2 لم لرت هلو دلا رق ۸۷ هنس ف« یداو اهاشهدناکمنع
 | هاددوم مرر رع عسر هودلادحم یلغ واهلاسراپ بو دیالالطارذدزبا

۳ 

 ۰ 5 : ی ۳

 عد
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 هددادعب با رغ ںدنول هک ترق هب هردادوب * رولوا ماشرفد تعزع مس ||

 هد اظف سلجهدازرب زور دارن اش هل |ید الوا عج نہر ند هنسناذعء اهل 1

 هکه بت سرب + دا طارفا هدنح دم بز دادا یو ج شعم هد هه ڪض امو

 هنرروضح یرذب هلرب لاهةنا لاکهدازسزورولوایدوم هن ازا کو بذکت

 ماکح تمه ل اعریزو لع ديالا لا عقاو نانو لالمو نرحزامطا توراو

 ندماش قشم دهزاوردء ددو ععمدوعوم تفو نور دنو کک ر همان هفارطا

 رادب ]و نی نیسهدهدحاو هلن تودنابدترتزاومه یااعرلدهم ال ]ازاد باب ۱

 ندراعرابیزودنز رفو *هداز هفملخ ساع لصاو تسدب تسد ماش یوج دسر,

 أ تند لو دا دضع نالوا اکو وام تاتو ناوت باتو هک × ی داو اهدازآ

 یراوح یوضتیمدیشمهثدسحو لحا یوز بروز هتفاترب یر ادتفاوتعهح

 نادمزاس هود هل [تطلس تماخ نادز يه هلو الا م اصع ییعوا# ت ولوا لع

 هلو دلادضع یسانرودادتا ب هننکسلاره امن دم ږپ م ف »ې داواژانوژیع

 یروناتسزریطو ناحرحونام کو + ناسک“ ود اواز اکز ورراتشاا هناتسد

 لصوهو ناو قارعو سرافروشک و ناصترزآدالبونادمهو ناتیفص او
 هدنامرح هلو دلا» دوم« یدیافامرف طحن طاح هرزجورکدرابدو رضه راندو
 نانلوا عارتناندن دی یدنکءلو دلار بودیا ماست هنتس د لا رغ فاسد

 یدل است هلن | ع القو نوصح نالواهدننر ط تسد هلو دل ادو ارق یاتش

 نامدرتخ درم شا یکیا هززوادنساو قنعه3رمصد نت هنر ده # ۷۳ هنساق ۱

 نیعسو سج هنس ف * یدلواتابخ شوز ه> تدمر بولو ارک واج نادر دام
 اودغ فس لس هنر زوا هلو دل اماصتصیردارب لد ریش هلو لا فر شر اودا * کاح

 سوغ هدزا ریش ههلق هرکص ندکد ربو نانممطاهلدا نام ارم بو دیا حو
 ماوعادع» رادع لوا 3 ۲ مس ق# یدل ا سونام ندنص الت دنماو

 ضعت بولواتوه ضمة دانو ة داما ر راک زور یراذکهننکیاضتتمرب
 ۱ هل» !نینهآ لمم یسهدددتنحهدد لئ هلو دنا م اتع هراهب هام هوس ءار ق

 تونلوا لارا شارف مات یزاریشدج لاحتسالاح ادح لع نوح اخ ا روت اک
 رب رس تحاتص زوربةو مسخ هلو ړل ا ءاسم یردارب و ءاس لاخهدایتفاتدعرد

 یقصسای هل اتر داقلادجا# سالات [  نیعمسو مست هنس ف * ی دارا هلاک
 یکم ار مث ادی دصق ند هی دانا وز عدسح باررآ هر دا

 | قمدق» یرکم فیض یلعالودلا بذهمهعجطب کا بوایارارف هیهفیطب
 سس ی ال
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 ت د یر ادت دنا م انسا ر یو دبا مام

 فامرف نیکتریز باغتون ایران # 1۷ هنس + یدلنابواسمیناسح

 بو الا رکشل قوس هروشکل وا هو دلادضع نوع !عاتنا یاشو عالق نالوا

 نیقرافاسمو لصوم نوا هراوا هدنناماسو مس ی یار هراعب باغتوا

 حاغ هلسو یاتفم ماست هنناوت هلو دلا د ضع یسیل اهادمآو هعسرورصمرابدو

 ىلع و لادضع نینلرا فم لاکهدتنالفرط × 5۸ هنس« رامدتا
 هقعاواداب یان هد همطخ بو دبا یه اش تب ول ترضهد دادن ]هو املا اف الح

 | هنفرطرا تاعام دقم ندیلع هلو دا ارق_یردارب ٭ م ق»# یدلواصخ یم
 فادمهو یر نالواهدنف مصت تح بولواه دن امر طاخ هلملاعحادادمااعوت

 فابعلا سعث ندهلاد وام هو دلارف_ بودیا فازراههلودلادیّوم سقم

 هسرتحد هلو دلادضع هفماح + 1٩ هنسق# یدلب الا هنهاکر د سوب اه

 ندن+» ۳۷۰ هنس یدلو توق لاک ی کوش یوزا بولو تمغر دن لح
 هدننزو یداده:لطر یل ا یللا ہل: فرطو ف ناشاوا یدهاهب هلو دلادضع

 هم هب دضع كلام ناتسریطو ناحرح * م ق٭ یداکربنع هماعشر هرابکب

 : ماوعا بولوا ماعهطمارقیالمتساو طاست مانا * ۷۱ هنسق + یرداوا قلم

 | یدلرامدع یداو مانک هغ اط هه اطلواهدق دلو !تر د ناسةط یراج ارد تا

 ۷۳ هنسق %» یدلد | مار همکح مامز یهاشزو شک ی انتر مص مر نع ٭ م ق

 راد" ماهم ماش هلحر هب وږ عب یرم زو نوکر هدنتفالخ مانازب نع هکر دو مه

 تاکدزاره اط بسر اوهطف نکسلو +راهظالاسما تروصرزو بو داما

 ردیار اضتساوب د هلو هن بجو هام تعا ضار لاسر باعتاو لاحرتو طخ قاشم
 | عمومی ده تولواهنمشوخ وممرپ مانسارکه دماشرابد در نع

 باوجدرو د ریغالر دعا رارزرآ م اک نرریش هلکناضادوصقم شع ایک اردا

 شلروتک ندماشبولک هنس ناخ مس هن ام لاصتسا لاتمام ارزو لع دنا

 م اش لصاو ماکنهیشرب همانرت و: کک لو اررجوا همان هم اش رکا هلن ا هماجخرب

 شلک ندرص»هدم ۱۵ قے لوارکاح مواعم بوتءزرزو نوتک م نومطم تولوا

 بوادیادنب سارکس ر مات هنادررب هنتلا ی انج زارت و مکه دابز نده رکیز وب

 توععم ىس هلج .رهظلالہق «ردنادازآ ند سةد سه یرارت وک لوارهسلالع

 روضح دانی رز قاہرہ سارکر دق قرقزو مک: ۱ بولوا لصاو هرم م تماس

2 
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 ترک دند رقزاوها یدل د | انک قوس هبناج لوا بوری و داسف هنغامد

  7هدادشن فرطو زا تکتاو تعزیهراب تچ یر ا عهد انت ارادو دیک
 یدلواتالام ةکلام هصن ا خدو هر هند ضع بولار ار فنار کی نانعز اسکیس
 ندنامحریسا لس ینخردلوالد یععاوت !نالوا نرخ اریماءدهزغ# م ف
 دن نالوا ناشخر لابيتساو .دادغتسا باتفا هدنلاج نبح ولواهداتفا
 ۶ ق# ی وا نیکم هنناکم یس م الوض اروهج قان !نکتکس یمهدنرخرز

 ماشه»ذن وم # یلغوا هلاسهد ولو مدع نیشن هرومظم م کب نا

 روهنه# هنسرگتریم# هنس تاما تدم مه ید ماتم ماقم

 *روتسه هد هر هدر سپ ناف بولوادبوم كاملا هلج زو ماد بل

 سج هب هرام الاراد هک صر # NENE ناسلر وصمو

 هدننرازو ته هدابزند هنس یر o بو: مرک. درفرن یریغندو دنک ندلاحر

 نىكاھ اتم ضع هر دکر ند هتس حر راشم ز ۳ کن نیزو ماشه

 ۱ بوردک راسنرب نالوا یال هر اْغم ههرح یراوح تو

 روهجْخاصم دقعو لحوروغددساما # یدرزتکرروت کلا تشههنارکتتم

 ی” هوو تساس نسحو ۷# د الدو داعم عتو بیس طاو ¥ دا دو لدعتماواو

 تناسخو ردغدصق هنتمعتلو بولوا ىروصق ردقهرذهدنروماتسابر

 لاو + یدنانوخهار همدعیداو ییدرد ب خنت هنو وما کو درو نلاشحا

 مارو کد نیکماک یداصح نامزلس داسخز آنتشک هر وعرف بلح یوتسم

 هر السا تسد ترش قالخاادنلزا بولوا قا ةشزارف هّقش ینو ده د رخ زز

 هدصج یدلنالکننوس> هدهعلقو «لیزتت ندتموکحدنسم یتبالوم
 فرش هلودلادعس نالوا تلو دا تکوک ع واط دصزتمو تلزغ ےک تکتعم
 تام فلک یف تو دنا ت٤ لعدنع“ ل رګ هام مش باج هل مساج رز تاج اها

 هرع * 1 هنس ف »یدلبافیطلت انا میس یروسک و تفت تورو

 هوک ل ر نیو ازور تاتفا یلاط یکو کو +زورفاناهح هلو دلادضء لابقا |
 : هحنوو لاو لذي هر اش بول "[هرادتفاهض.ق ی ان اضموقا ارعروشکهلرزادنا ۱

 تمافا هد داشرا تح افرا 2ن رکا ج الاش وح لدا ناسا دعو هت نج ۱

 مس هدرکن زن لد و تا دجبآ دیک نرو

 دفعرامخاوت یداداتمه ةن دقت ل ذب هرازر اک ت او دا هئو 3 تع نع

 ihre لوا لد ایس رک اا تی یراذکشوک نو
 سس بس
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 رکسعو * رابررتش لاتفو برج شد آهدنن امملارتاو لد د هل دهن یرج نه |هدنآ

 ۱ ناو رام ظاکرت نیکتکیس یحلوا دراو هدا دغی درابر خوب نیغلوار امرات لارتا

 ءارههابهرکد اطو عرطم بو دیا بارخ هلر ترا شیت ی رام رادو باتو |
 حطم هدلوقاع ریدمفیدلدا هابس قوس هنفرط طساو نالواراتع هاکمارآو

 م دع یابهصشون خ دنیکتکبس بو لوا ع یم نس ادن یجرا ہد نشا حوا شل
 لث اوا! ف یدلب ام دق طو هنماقم لنا کرت نیک فان دنر هدرکد ازآ هلو دلازعمو ۱

 هدنرب رهورازراکرانزءاربا نوک یللا هل ارابتخم مدیر طساو نیکتفا 1۶ هنس

 زات ةداز معسراف او بودا اسکن ا هشیتر اد هنخر هش د نص ناب
 رهن نکتفا# بودا 1 باكر رت هد سم اسغعپ او وب ناری س | هفرلخ

 رهق بالسٌهدرب رارکت هدر ازراکب ص ییداوازاسبیترت مدنن ایه نا دمو هلابد
 توذا رابتخ !اف و یل ماعم دوش لب ار ات هاو دلا د ضع م قیداوانیکو

 نسخ هاو دلا نکر یر ډب نکم | شع_انادنز یالبدنبریسا ید الوار ایت یا جوا
 یدلبا سر اق بن اح مزع ی ود بو دناسالح | هنم اقم هت هل وتو دید

 رب مسهللب نی زغ یغوا بولو مدع ملا یاب خزر هدرصم هللا نر دل زعم م ق

 هتس ھر د ت: طاس ت ده٣ ٥ هنس ق یدلز امركم هر سولح هرزو | ینو

 هل. تنس لها بولو | لئامهدالاو ضئرزعم بهذم چ هټس رگتدم

 تا یراوا لکم ھر "ایداو لشف وو زاما یدناوش | اکا تقلا
 فوزعه هلا دادسو دشرودازو لدعو قوصوم هللا اعهودوح هحدام
 ت هغدو قعراو هماشنایشوناتفا هلبا مازهنا ةمدص نکتفایدب
 یرهوج داف نالوادم اهدنا .یشهدراس> نفلوارکفرط لامقاو

 داف هلرب نامالامذخا نیک اهرصاح هدنالتسعامزهنم هلد دادماهطمارق

 مع-لصاو شحوم ماو یدلداداژآ ندراسح سفت نا ع نمره وخ
 جیاوماروخ لس ی کتفاو د طمارق هدد رق هلهرو « تعزع تالاب یعلوایزع

 )لم ج نوتلا كب ژو ه«هبدخورکم بارا ضعب ندهلنمارق بو د اثره
 | ناوارف عنه دلوا تامح نا ادخ نام ار قالطالا مدو ریس ایک تف هل ہل ذب

 تم دخ یدصتمهد هماقص ةر امن ندنفر طرب زع هدهد زعم م ف یدام ارس هناسحا

 |« درافک تسدبولو ار متو ظرضز ادنادنک ر هنیسمنسح ن مث نالو اتراما
 1 یراوتمهودلا نکر» م یف یدلوا مسیمرفظخدهراصح هعن نالزا
 داد تلم یاوهقاشنتسایوزرآق هاو از ارفاندرعحدءةدضع بولو ارا لم

O ETAرنک هم اه رو هه عده سم رو ی یه دهه جد  e aN IEDےک  
 هرعایو 1
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 تبسم

 مم ہد صح هح ل د. ن

 ریشم قوا شد ماش سوار هست یدلن ار هامرف م Et مامز حد

 باذءراتفرکییلاها صجو+رافکر هف خب مس نور اسح نارا قلا

 هرکص ندق داوا نید یداعا مارا م امخ برضمیآیک !ماشفارطا* ول وارات
 رر ام یعانفنیکر رشه لدا نیغلوااجر یور شکه در راصح تناتم

 یسهدیرخ مرد ةد ماهو عرف كن هلو دلا فیس م ق یدنکه تس رار اده تیکت زاد

 نالوا یمهناځروک یردن لد ندلتف یمو دن توانا السا هر ایم بلح

 | یدلم!بیصت یندب اح باصن نر او» بشعت لدمةطخداسح هلی ماقتنا || .

 لمصخت بلت توقع اعضنا هد شخ ناب ادور یف هرکص ندک دن | عو ش تارا

 هک ۰ 1 4 هدر مس لس لدراوهر نارتسرام- یو د ح یف نالواهدنسهب احزاب تب ۳ 0

 موده رارکت همالساراددمور لسم ف یدلب!افتکا هد االحاو ین هنقرافاسم
 مارتا هبوعرف هرکص ندکد مرا ریست دنکدنب یاد شوراووهبک اطا بودبا

 نوضح یر دلوا یوتسمهدملاوح لوااجو نمجو بلح هلرب یون لام لاسرا

 زکر ه ی اش هطنارق ٩ ٥ هنس ف × یداد | نص. ا ندر افکضرعآ تسد یال ةو

 هدهاتم مانس عشا نیع × بو دنا لد وع هضم فرط یهحوت هلحار مانزو

 د اکی اسا ب ءطخ فس یرات د الح حت دنر لک د تم ازاغا هب یز ابریشعت هلا هر اقم

 قموکحورلف زعم۳ هنس ق راد دتدارارف هماش بذا هلربرابنکتا لاک تولوا

 نانعمه بو دنا ل حر سوک ب رض رکصندننیعت نیلنفکسهءر اطقانال وا

 یو رح ٩۱ هنس ق × یدلوا مارح الا تا ذرص د یا رم داود لخ اد ماشتح او رع

 یدروئلوا لمحت رامعلا لد اکسس ااغ نیر اوسم ەدنمل او بسا لس 4 ص اخ

 | زکس قرت عو طلا ی یفالخ ليف لج نیناوافوبز یخ ضم رک دئرد عبط ھ

 | ەنىبلەدعتلاىد فیدلم اب ترج کا عیاظ یلغوا نالوا هدنشاب

 ۾ تفالحتذم ۾ نیتسو الب
 لبشر ندریهاشمهدهطمتفال ما رخ همس

 نیادنسلا بحاصویدوعسمبه لا حو یف ااا ولا ےکحو
 | بتلا سالو ارهامرعاشو ی اهفصا حرفو !قاعالا باتک فاّومو نابح

 تولوا اط > دز از یولعزعم ماتهدنسمرتخ نی هر حرا دتر ارورممیارمسدرط منع

 نت وش تاز هطمارقهدرازراکر امضمزعم م ف ی دنلوا قلا یعسا همس امعء اھل

 ست نر هدادرمسمازهنا یداو بودن | عفر ماکو مان یاو ه دماغ صرع لزا ر یک

 بول و / تءزعءرارفات ار هن احر اوهآن و ار وه | له هب وس رام 1 ۳

 ي 0«
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 ۱ نز یرب بولواذ خم یراتطعو عوج تاعوا هکر اد دزونک سش یکم ا لماک

 تیسآ یدوحو تحرد لر مانادعت میف ی دنا تسرب ده اشیربوتسود

 | لخت یردارب هد امزز ۲ نیفم الوا لاح هقترفت تواوالم ناز داة دسر

 افدمروت نم یس دزو قع بک ی داو اک ها نار کزن ید یا

 رکتلوس یافت موز نم یدیشفوا ماش ودار صاع هبعیضم
 دو انندکاله بادرک یدوحوهننمس غتفلادس بودنا موعه هلداروهقم

 مکا لالا یدروتکریسا هتس تسدهدایز ندکسزوب ی اادعام ندنفیدلوا
 فاکس نودا هناکسهلوص ځد هسوسرط سوم لوا۳0۳هنسیف عالاو

 | دوشخا نیا ەچ هنسق# یدلدارادتقاهضنق لخ ادیراصخ هام دیژ هدناج
 ید ثخ اروفاک ند.اوط بولوا نازیرتامح ب ندندوجورغاسییع
 یدوحو ل هلو دلارعح هههنسق یدلوارصمتموک-یا.هصرادهوشن

 هدنماقم یرددرا تع هودلارع یلغوا بولوا مدع ةقعاصةتخوس هددادغن

 تودیا لاتتناهمدعماع ی د.شحار وفاک ۲ ه1هنسق ی دلاص رارقتسا هشیر

 كمر رسزا دناهب اسعولمل !نسنوددجا سرا اولاودا ییغژا لیعدشخانا

 نوکر بولو اروم دەل اطرقم مرک روف اکر ود نش ه۷ هتس ف یدلوادجو با

 یولعرفعجو |نالوا قاتعم» ی دنا ساوا طق اس یی ۔هتازات ندملا هدنرز واتآ

 هنسهزاخ هرکص ندراذتعاهدت رم لاک هد الامر و یل انس هنا زا بو دنآلحرت

 توانیم ہر اد ےراخ ییطمیر اصم* یدال اسران اولا لس شم وا
 فن یدروناوا فرص رکسراطنقنواوتالمززوم دب لب یکآ نده
 یاغلاوت هلو دلا دعس ی وا برلوا ق اجر تجر لصاو هد لح یادم | هلو لا

 قانسهموقوتع فامرک هلو دلا دضعمف یدلدا مانق هتراما ماقم فرش
 یرربسلا عد رسام عولخ تم مین ىرلار تو طرص ةطخ لخادالص

 ×« اسرع بدم ٭ مق ی رلوا دل رم یوس>ر اتفر کک

 نموک ترض یر رهندتلودناکرا بولوا لت یلاوح ارص م هما یل اتار وف اک

 یراسخا ییودلواادس حب رمو حرههدرمصم تن الو نکعودهنسادوسلالتتسا

 رول یدد اف مایرهوح دارد مور قحلوا یراذکخ و ڪک الزعم هد هردهم !

 یرقزبخ درج بودا طاست کچ ارحم یزو شکل وا هد ارکسعردق لس
 ریتخسدو خر شو ریت لا اتم نوار ارف تعم یابو حرص م ناز یال هل لو صو

 ۱ ف همماشراطقا شف اشو ماککسا ساسا عضو هثسانر هرم هره اف بو دنا

 چد
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 تولوارود ندمدسه هر ادهد هر دهه یولعروصتم مق+یدلوا لات هنارقلا ما

 واو × یدل ارارقہدتموکحز کی مدعم مبق فا هلان, دا» لغو ا

 ير تدم ٭ تراماتدم ۾ نیھدراو

 ` سعء م فاد ا هلو دلا فمس ےس هس

 فسخ ر هقر هطم هل اهب رف ددعیللار ون هدنفارط او فاکس هج ناقل اط نل الد

 قلعم ضرالاو ءاعسلانیب تعاس قلا شب هبرغیب هدنبرفید بولوا |
 یسصاو لصوم هلودلازعمم ی یدلوا بارت باجروتس هرکض ندقدرو ط
 هلو دلا فس ×« یز دار هرکصت دکد تبا عارتنا ندنن رصت تسد فنا دج هلو دلارصاب
 رص ریما ع ۷ هنس ق ×یدلدامازتلا ل ہطرش ل ا١ ادا ےظغ لامة ہنس اہ اعر
 بکر 4۸ هنسق یداوانیشناج ىلع یردارب بولوانیمزریزنیفد مساقلاوبا

 یس هل الس تفآه-کل وا بودیا لوزن یداورب لوفقلادع» یربصم
 زود کم اندکترانک هدرهنلاءاروام 4 هنس فی دلو لوصو هقح تجر یابرد

 دما هللق راد دلوا تدافس لزنممس لصاو هرب تد اده وتر لوع ه یخ لدن

 هناهتعیارستحدف نداتد یانکنت یوما نجرلادبع سادنا مکاح مف
۲ 

 ۳۰ ۰ هنسقیدلوا یرذب تله ثراو رصنتسم مکح لغوابولوا هجوتم
 بل لدنادح هنس رعتدم ٭ زرش هیس تراماتدم #

 ۷۳ را
 یدادف ءاضقندنن داا لذم مانهلودلازعم هدتع نر هلادبع براوشلا وا

 مانا مانشدو نعل قوطهتسند رکا بودنا مارتلاهمهرد كسزوبکماهنسرهب

 ممنا نه مهنارینلارفح یندتیتاو لا هاو ق یدلوا مامان اشارءرکمهورکو#
 موه اح مور قتسهد نارطق نم مهلس ارم داة مالا ف نیترقح دثیسلا هنس
 لتفو تراعو یسنوکذوقط ریکل د عبو × یی ضا ن اکس مانا هن بو دیا

 راتنلا قارح !یرازانورهش هرکص نذکد تا یر فت نترات عج هب اصع هد اارمساو
 روطس اس دیشک» هدیدر لاننا رات کود ارافکر ابد مزعد) ار اعد عانغو

 ما| بولوا لوژعم لدندح دادم ءاضقمزتلع | هتسقردندروما نالوا
 رع مم ن نکس ام هنلعیدالوا لو ذح ږد !قلوا لاطدا هش اطحورطم فال حو

 عاولا تاکدرایعامو سابالنرک ثشد دمهش هداۋرش اع مولد یحا هلو دلا

 هر فا دج هلو دلارصات ه۳هنسق یدلواادس عدن قخلوا تاعرءلداتامرح

 ی اضعا عج لصت مه رار ری رهظ ارهظهدنشاب شن فک تام

۷ ۳۷ 

 fic تامدص نیمدراوتس هنسف یدلنااتمه بت مه یرصهتساند

| 

۱ 
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 FE ناشک :ناشک هنه در ارس ۵# کصندک دن ۱ لیلذوتن اها فوذص | ۱

 توزاج ف هفالنطارادو + اح نیک چ درا هلم انیشدآ لیمب ور ونک اننا

 « تنالختدم + مهنسلخالایداجقع ی دلیالاب هلدانالاتوامغب

 مدطم ره هدس ۱

 هلو I TR دنا تفالاح ربح لاش ا اار و صر دتا لضف هللاب

 ر اعد, ںوتلوا عارتن | تفالح تعلخ ندنرلدوحو هدرول .محماتیدب

 هد داد ددر ېش یکتسمو ییتمورهاف نرو کرو عد شه رهدد نشورزور

 قارع لابررب یراضع بولوار اسکنسناکسدا ده: ندن اعء!فرطیدنادوحو م
 هدهدهمیولع مام ف یدلوال اله ناومحو نانا هب اهن ف هلت !قلواهدننزو
 یداوارومسم لد !تالمده اش لصوروصنم لغو بولوارو هم هلد ال یم هم دص

 9 رعتدم ۾ تراماتدم + ۳ههنسق

 ج. ریس س

 ناله مز رع دشحا مهم ردا كنس هرس

FE RARشر رز ی  

 هریتخ رنک یاش هلو دلا فیس ۳ هنس فی دلوا امس مدا ماتر وذاك ندشاوط

 رش لنسب تیک ا ج یژات یدشخاروفاک نکا مار
 مسورهفر رهطم ۳ هنسق یدلبا تس ندالح یا و نیک تب و

 راشخا نکن هاب بو دیار امت سم تاج الت عولخم رهاف نالواراکزور |
 *هرعتدم + ۲۸هنسقیدلنا|

 حوا یللایلاحشرالاسهدنتراتبتک سس. هثس

 دزایش سران نرخ اراد لو دا دارد آوا نیست مت موس یم روا او
 ندروکحدد الوا تمعز ناو ب ولواس اس الاغودهمید دوو ناکراز اج

 هلو دلا نکر نیف مس هلو دلاد طع یه دازر دار توصو مک نیغلوا بیضی
 مغو تم مک فکتعم مقیدنلوازازعا ھل ازا ریس تم 0 تخت
 ۳ ty * یدلن |مدق عضو همدع تا قرط عولخحم ینکتسمنالوا

 # رگ بده +

 سحهاکمادفوةو»هنسکایرکی یدو سالار = هط مارق . هنس

 ه.حوت هبارقلا ما ههجو یهحون ةهحوو *لسمح دتشرب هرکصندکب دت
 لصو تلودو × لصاو هنم اتم هدرکر عسراب لوا ی اعت هدمح بو دنالیوح و

 "amer ي
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 [ تک شدن و و

[1 

 ید !شهروحوا همان ها هماج نعتتم توعد هتم دو باشندا ۱

 هجون بولو لوصو هر انادهدح ییدشخاهدق دنلوا لوزن هع ترضهد هغر |

 * میف ی داوابث آا اب وذو ماسه لوصح تنم ماربا کو دی اهدنصوصح

 لص ار هداد هن بودن ا هار ههیهانک ین ءقیتم هارک # لوا در غص قیدلدا بارخ ۱

 # تفالح تدم ۾ مینا ست

 برمشمو لئاز لت تفر ف ماکذ رم لوا بولوار اکل تا صحت یا یاضرو ||
 %4 ردار ب یددا لکد لعةتمور دک تم هلد ایک اشاخو سخ هود فراخزکاب

 : تودنآ راهظا ب بژرد ثحو»راز aul جدی همش سه ول ز عمم رک ص ند دار ۱

۱۹0 

 نیصم قضم مزع نید یره اط | هطارق*سئر ۳ ۽ هنسق+یدلوا لصاو

 ۳ لاک اوو اهشتسا نفت | ییةدمدس قتممقیدلىا

 طخ هنناجندناعهدب لوابودنا لاسرابوتکم نوروتهلس هظحالم نیرش
 مرحاقیدلد امال هلاماه داده فرط ما او مادقا یههرکصن قلا اما

 جد هد شخ اره مریما ی شانندمشالتو تار طصا لاک + ام دقم۳۳ نسل مار لا

 لج | تضبتتد ار هجو درصد یرطو تعْرع ےن ەهدسەدام دادو بناج

 | بودنا لاهتسا هنسادالامشتساتمدخ هدماقم مان هه دنس نوعامنوروت

 هد نینه آ لناس ناهج مشحٌهرظنم لوترنلا د عبو باکر لمشت هلرب لا هاغش

 تفالح رب مس سلاح یال ا ین م نییللادع × هللاي ینکتسم ٭هدقدڵوا

rt ۳۳۳۹راد دو عرمشنم تداعقیتم « | 

 یو نسب

 راتفرک ی اش یشمد بواواوتسم هصحو بلح یعهو لا فیس هو دلار دا

 ناخ میفیدلوارار 5 یداو یابوح هلمموع ۵ د سجا ن نکداش ۳ راصح قمضم

 دادماداز ریش یتاک بولوا لالم لا دانا ایرانی ان نوروت ندی

 مای ۳۵ هسل مرګ یدلما مه مدق عضو هرم ام هردو تن بارا
 مانتغا ی امفا ةر ہود بود مار آیی هلو دلاز عم هیون نیا هدزاوهانوروت لر
 هنلخ لوصو برق رخ م ق یدل | مادقا نازک مامز فطعهدادند فرطو
 افتخابولواسارهو بعر شوج یالمتسا ثعاب هثن رادوحوروشکد از ریشو
 | اعوطوزوهظ»هفلخ هرکصندقدلواد اده: لخادهلودلازعم نک اراشا
 تاعغمندنفرط نابود رو مادتع لح مامز ماست هبهلردل ازعم اهرکوا
 یداوا نوک عانق لا هشوپ مهرد لب رش ناماوا نیم تنوعا ی هرورض

 ر ی ظمو ٭ لدرتت هتل زه لا ي درع هم ترد ڈی یک سمره اط بسی

 4 دو



 ۱۹؟

 رگتدم 4 تفالخ تدم

 مدحو تابارحو اناطعو تاشغنو نرخ چ« هرس ر 9

 ینار هقناخرخ انالواهرزو ای آ او سر نمد قتال یاژوارژور ناتو ۱

 شا تم نع تار همجوتهبناج لوا م کے نوعا لامشوک نیک | لامها

 زاسکس هنر زو ادارکالداسق ضع ندداسف بابرا همیکص بولوا ش قتنمرارف

Nنیکترو کن کیا یوم رپ جو هو  

 نغاوا لد یوق ندنلاوز ید: ر تنه ا د قرار نب اماش کا اح# م ق
 ندر انادنشم قیکتزوک هلن نیکو ر ق ڈمدض بو دیاد اد ثب مزعودانجا مع

 هامسو ۳ مامقهرزوا مادقاماد۶اج دید # م ف# یدلداداعباودرط

 تمواشهیارابهدش ار ناو هقملخ ب و دنا مال لاما هداد غن ی ر ط هد اهتسارا

 ۳۳۰ هتسق *راد دت ارارف هلصوف بئاحو در بدورادلرترانخ انعم الوا

 ماركت الاب قلت نمدقم هقلخ نادم نرو دا رصان لصوم کا
 تاکحر هناس بودنا مادعا هرزواهحو ید داواخسم ییارتاو ۱

 ناکساامهدروشک كر ار دق یا ت ردو » نا تغ فطع هدادشیرط هدهقیلخ

 هلودلارصات * م ف » یدلاناشر نب رکسعو یدیرب نالوا نامرق

 تدنسحاولولصوم تولوا رود« ندنماعهارظن روما طبرو طضو |

 هورذ کرت نورو نالوا دوهظ تصردصرم نکس اتمافا تدمرب

 هدیراما شاابراحو +راکجر-املغت ی امآ دهاش نودناحورعهحورخ ۱

 نورد ندامة ةر اد نورون نوکان وکت ذا ٭ ۳۱ هنسق+ یدلبارارق

 دزیناح طساو نددادفب لداژندب لوا هلساضتقا اسم شدن نینلوا

 قلوا ناماونما راسخاش زاسن اشا یفاج غره بولت تصرف هفماخ نتکرخ
 هنا ةمرح هودلارصانو « لص وعمژاع ها یلامعو دالوا هتساجر
 س ۔ےے م

۹ 
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 اهل انرا ام تیذاوا مته لاس لام دیر !دنادعو | طساو عکاس رد لا

 ید تا یا دات شدا لاعتشامد
 3 تروص ی یار

 و هرکصندک دتد افاسرب یارهةدنار یدیرانا یدارا تعراسم نانع

 | یدلوا مطقنم قنامح هتشررمسهلءا یقاتسناح ةي لانا صرب ندان

 ۱ هجوتم لدا یک ناکتشاک یدیز یت وا عف دنمیس هلن اع فاح نشد # م 3َ

 یداوالصا ر ل هدر لواو» ل ڈ از ندنهاقمهلد ایر هق همدصیب اد

* 

 جمع

= 

 رود ندادن ةفالالارادهل الا روما صسو یماحر لاصمتسا یدر ۱

 چھن ےک تا

 لصاو



 هویج 

 ۱ را تده ٭ تبدو بد ۱ مت

 ۱ رھ ٣ تمرکح دمع بقل دشا ماش رک اح ٭ هس هس |
EO 1 TE | یدقراتانه تار هممط خد یشمد تلاا بونلوا مارکا هل مار الات اذ | 

 بقل هن راها شدا هناقرف رپ هرزوا ناتسکرت لطصم ی طفل دش اب مەس |

 یاوهردانتارد قیاذن اا رمالا ٭ریها# شعا ل:دماشیش یمانعم تولوا

 نکا لکد قیال نینارارود ندرورغ تبق عتماخو هلن حال مو رورفمهناشد ۱

 خب لابفا نسون بوردتنا دابیهاتهد هنطخ هل اهرهاف توطس تسد ترض

 یدلبامادقا کته یفالخ سومان ضرعو مارهتمک= مامز هبنعز ت ہزور
 بو دیاال دسادن عضودادمتس الا قے ط لء ہد الب فارطا هملختم# ۲ ع هنسق

 یدلاق ندقلرایراح یمکح هعلحهدرپ یر8 ن دندی اواو, دایفب تفت

 فام رکه ل اریشعش برض نغلو ا بیصن یی ندنتاود یرارد ارب هلو دلازعم#٭ م ف
 یمرداوا هد اهن دهدننررق تفريج نالوا نامرک ة بصق بو دنا تکرح هنس اجر ریست

 ندندوجو تخرد هلا نامرک ک اح ناشهنوخ ریش برض هدرذع یداو
 بودا بةلت لد هاش مش بة هلو دلاد اع # م یق*یدلوا عطقنم ینارسدت

 هیدط الو هب یهاشتشندراماتسدو لر دمت هعص نم حات یی هما

 نالوا ناصعنکهنابز نکدایسهتخورنا غاحقیارنیا» ٠٥ هنس ف |
 نیرارفو تاسو یابراکز ورهمدصو لنج ذه هلیاکرت مکه طساورکاح
 اد هاب هرفاو تح ےک نیکشراوزناهداهتخاجش بودیا تردی

 دلو ادا سرب هل یار نا لواح بصنم مكخلا هجو ىلع و دادخناتسرهش |[
 نع نعتاارزارف هقش هل. دا دما وداد اع یر دار ردلارهم» ۳۳۰٩ هنس

 3 چ قد سط عطف هطمارف # م یف٭ یداد ایست رک یزاوهآ تزاوا"

 نکمتمافا هضد رف لو !مالسال هاور ندنسهنس یدننوا نیک اقتنع ۱

 مارتل جارو حاءاداهب هطم ار مارک امج لبا نو هلص طوت نکن ا شما لوا |[ ِ
 ییارنا» ۲۷ هنس را دلوا مارا هليا تیب يح تءنعدنب مارحابو دنا"

 لواهل رو شنم یم = مصاوعو نرمسنقو اهر بولوااغور ندافتخا در سد ۱

 نوامل -د» ۸ هنس ی * یدلوا یلوتسم یحدهم اشرایدماع دعنو لاو هر اطقا :

 » ما قع یدانادابربیدادش هيلاعهننیاهعت بولو عافترا عارذزوتط ||
 بت ےھارا »هللا تم # یردارب بولو مدع ملقارفاسم » هللاب یار

 ۳۲٩ هنسا لو الا عر ق » یداوا ےعمہدتف الح ۱

۳" 
 Ng . تن را نتا ىم ىە 7 60



۱۰ 

 زاربش یسر اف كارا در نحت هکرد »یو صرب ردروطسمهرزوا یاوا هتسر اب ۱

 هنسادا رکسع ةررقم ف.اظو هدقدلوازارط هب هلو دلاداسع دادعتسا تماخ

 امومخمندنرلکدت ازارد یخ اتسکر کش نادا ف ړل اتم الو اهدعاسم هد هنسزخ |
 رامر هاک ان نکد !هدناکماراک راد" بوروت وا همقا ره بم رب ەد هرام الاراد

 نیرشرولاح یزوم لوا »+ یدل |حورع همناح فتسو + ورخ ندراولد خاروس

 بودنا درعص هدوهعم عضوم راشارف نالوارومآم هل ادتفنوخ | مفد

 شلوا نامند هلن | ی -هطظح الم معشر اهناکس تسد نکر دیاوجو تسجوسدوس

 هدنراتور دنوتلا نس زوی هرکش د ندرهاوح دقن هکراد دلو رفظ هقودنص یکدانوا |

 | هنتمدخ یارسنوع الهر دع سابل بسانم هکوام رک دزور × ی دیانوزخ
 نالوارداص ندو دادا عه دیا لوا بولو اراضح |یشار یزرت نالوا نیعتم

 ریما ناشن ےج ناطلسیا نیغلوا عنام مک نالوا یم هضر اعم مف با طخ |

 هلدایتخودنک ر دش |عادنا قودنص زکسیحناهدهدنبود بوقعبقداس

 ]| عیار اضحا ره الابسح بوبدر دمواعمان کو دیار او ههدنرا او موتخم
 تسدرز» رهاق# یدلوارامش کل ذذ لخادرامعلا لماکرز لز وب رک وا
 هدنادنز نک بولوارونیب یی. دید هلرب نمسدآ لنمو + روهتمهدداوقدادس

 ردتفلا ی دا« هللا یار × نالوا سو ام ندتلود ده اش هده اسمو سو

 یدنلوا داشاد لرب تفالخ .دامادرارهسورع نصو لہتو ×دازا ند الد دم

 تفالختدم + م هتسللوالایذاف |
 ارهاق یار فلا فاس وپ رهش هرس

 ,اسعو بريس جو بواوا یراکفاهم لر + یراک امد ٌكلمسهراومه

 ید قیقح ےن م نیغلو ا ےحر یز ا یا ندرادسولط یانبدنرب رم

 لاکبو دیالملذن هلا لمس تنحم یراةدلوا التمافلخ لد هنر ات لوا فا |

 لاۋسراعەدعماو>ەلد |درج هناشاتتک هرات شد هلمسالمتسا حیا.تحاورقف

 ندریهاشم هدننامزروکلادممرو- ا نم هلا دوعا ۳ یدلیا حاتح هنراتخا

 یدهم» یدلوادو ان یرادوحورولوترب درد نا هيب یعلاحیشویواحط ماما ||
 میاف*یرسپ بولو اان ماج هعرج سوه دم هد هب دهم یولع هللاد نع بق
 هتسر هرزوآ یریعضزس رید د" کو دتا شو دل یم یاہمص یدهم یردب

 م ف« یدلنارارقنسا طاس شرف هتموکحرب رمو راهظاهرکصندافتخا



۸۹ 

 حس سس سس سس
 رگ تدم + تفالح تدم

 ۳ بو دا قارغاهدقافناو ل دنر دته ٭. هنس هس

 ارقف لاس لاس هردشع ایالت انوتلا ل ہرک ك تاسقط اس ف دنن الش

 , نو ازو حوا ٽس راک یا اا یو

 كسر ناسةطزوہتر د هر هم السار ذو یرواف یلایرکدز هزوسرد لسش

 ۱ راس د نوازول لز و ةط سش جلاد اهقفو  اضقو همر فا“ کس یی

 ماوعا »رد دوار امخاة درج تب هدیروتع رات کو ودننافرص راسلا لماک

 | رو یو جاحزو یربط د هو ی وب اد تسلا نج اہم ندر جام هدنتفالخ

 تسدر ارکن * یدلوا لا عتمدزریاتجر نا نامهملاجناتم هامتشا یا |

 یساوتح اقدصیاوفب !مسیرسملا عمنا بولاصرارفتسا اس هتفالخ
 ساوا ما او شراوب یوئص رهظم ندنفرطر دتقمهد الت مان« یدلو امور

 نبط ثرخیاضتقم بو دیاهلباقمهلبا تت اساهنا حا مارح كم لوا نکا

 ەدىماةدىردا«ە ییقح ر هک د ب لوا کر دو »+ ید ج اریصتد هدنکرح هرزرا

 صالک-ارلز ؟هعنادع امندنوک انوک تد داکو دن |هددتج نون اخ نالوا

 هدک دن اضتفا تحاحءاضقت همش کن بوصاندنغابا هلبلابخ لام

 تصر دخع لواماع # عد # یهر ادا تساخ ا یور

er wez: 

 ساوه ۱ هنس یف بید نر دلش هاکهز مزعلتناو هدر دب نکا

 ااو مع“ لضاوراربح ش < وم نالوارداصانامحاند ره اف هدمتح

 | نسح مادراتنرک نیغلوراشتن"ایرامخا کودریورارقهعا> ی دیره او

 ۱ رد ی یلدا شیش همعطوریم دن
 ۱ یتکم نم دج ءا سوا ارت ارت تح !هدنل الخ یل الت ا تفالخ تلو د لاتا ]

 | قآ هنسفنود ردقحا ندنرهاو م۶ ہرا حب لوا نا 0 یی هفیلخ

 تبورودوحو هنلاعحا قلواقاقنا ناره هلدا سنوم ن کاش ا حجج زز

 ندهلاید ٭ م ْ« یدلد ار اتفرکهب یدنا سخ دامی یک اا

 تاتسزط نکد | لغوا لت هتسک لا | طاموشم یر دنا شومت هل ایهامراکشراک |

 دیو لغو دادام تالر ان کم نیک دلو اهدنتمذخ یجاکع ناغماذو ۱

 لا.عارتاسو نورزاکر ناجراو ناهفضاو» یلعتسم کوش یاو هر لا لامقا |
 | یدلوازادناهءاس یخدهزاریشكلم ییمهولع تار تواوالوتسم دسراق
 || دو مار زە قا درک هو لسا فرط هدیرب ون ےک ران« . ۲۲ هنس ق

7 ۰۸ 
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 ۱1۳ رد سهیل قرق لن هغىلخرهكد یرفنزومشب لس بو دیازابتافجو ڳا
 هدننآلاس هرکص ندکدتب ۱م دعنم ندى ھةر ادن_رارادرمسو + مهتم

 راوا خد یران آو »م اخلا غرف هحراطم هلبرکسعهغلخرارکتهدنلالخ

 هحورخةورز رارکت نیعالم» لوا« رمشع حمرا هنس ق × راب دت |مازرچنا یار

 یم سه قازراو لاو ماو × نارو یکی راتګ هناخ یی همنارقدالب بو دیا ع ورع
 || نراةسا هدناس د# نام ۱۰ هنس ف »ران دتا نال اتو امف بوراج تفر

 رسمه یهاجو لا قاطع عام بودیا حورع هجوزخ جواهنسکمانهیوررش
 جادقا ةراداوحار برش راو مه *ردتقم ۳۱۰ هنسق» یدلواهامورهم

 لح همولتم بولوا یو صم سفن یاوهیاغتسا هشیمه ی افواو یوم
 :نوتاوا مخ تیلو ماظن لتخ هل مادشو ناوسن 2 ادهرو بسا دقعو

 عقار دنتیبرکسع نکآشاوارهازهدتفالخ وا ی ره اه دم یردار
 هخلوا یم الر ارکتر دتقم لانقا بک کک دلا موب هملکینالتخ ان الا
 ناسرکنیغلواهانکیف ره او هدلاح هوره اط ۱۷ هنسا مرع ق *یدلوا بیس

 ردتقمردام امر کم هنثفلا تاملادس تب ام ب ولواماترک, رعد,
 قاد رر عون نآیلس رها و !هطمارق ٭ سانار # یدارار روتسمهدنناب

 قاف او یکم بولو ا لصاو هالا مرح نمالار اد "لفغ ی ع هلی اامقشارفنزوس دب
 | خزهزربنر)هثحادع امںدنکودش ایل غمنضلع ىف ((سههدابز ندکیزونوا

 یدوسارعحو علق بانج الهم بابو یرخ ف هغ رش راتاو + الا هعرکط

 زیها» .مق یدل اما هم مز ترهشر هر ادا هل الن هره نالوایراذطو

 || بو دیا ت انار لذی نو تلا یانو عا مر کم ردح دادرتسا لر مک قاره
 رحم رکملوا# هکر دو م»+ یدو ال اح هصلخت ندنرالاق افنورفک. بارا

 یکی ' یر کد بوشو دک اله لاخز ادنافکت سم مسرتث د دع نرف هعفراوهره
 لدا لاهتساو تعرمس لاکن اوتان فصضءز اجر هدقدنلو هداعا هرکص ند هنن
 یرط پولو ان ازو دیدش عر ناشنندد اع داب × هد دادن ۽ یدلب | لاصرا هنن اک

 نارد لمل الح × و ۸ هنسف+ یدغعابموف نوک حرص هبا مة هن مز ندنامآ
 زوس ناماس هرن نالواهتفاب لاعتشاهدنددردتقم هلام داخ سئومنالوا

 لص وه هجو تمل | نیکو هتر اعضا سوم بومغلوا نیکست لدا قیرطر,تشحو
 فاصم فص بیترت تام دم بولوا لصارهدادغد هلب اهاوخ هننک هایسندیناو
 ن رشعهنسا لاوشق + ی دلوای الن |تنمهردتقمنادح دقت |

 بدیم



 سوری

 هدورغ ٭ تاو- ° هنس ق# را دند آت دو عر هط همام تشد فرکس 4

 عطقدولأدمب ىم درق «رهاطو ا# رشءیدحا هنس ف »را دتا تراس |

۱۸۷ 

 مڪڪ اع « ۳۰۰ هنس ف « یدلنا قرغ یرابرق روممم هصنونص |
 هسدالواددعتم تولوا هدادداب رب هلد اانفرصرص لام هضر ر هللادمع سادنا

 غاب لک نجرلادبع ٭ یرسپ دمع غوا نالوایر دغ عت هتشکن کازاو
 م ق»+ یداوانادنخو هتفکش هلرب یال اود لضق مسن دعاسمیلابقا
 رگتدم و تراما تدم

 هدلصوم هان ندنفرط هبسابعیاملخ ع هنس هنس

 تعكر نودج ن نادم ن هللادمع نالوا انا تک یا

 لدن هلال مکتتو سوح تد هر نیک ادنل فابصع سوک زاوآ هلرب نوراو

 دالوا هدمب لنآ لاسو هام هحآ بونلوا لج لر هلملج تام دخ همجوت هن و
 قا یوم هنس نب یدلوا بات باتف اقا ج ن داناو
 یو کج ر هغر شش یوسنو هبردنکسا بو دبایرکسعمم ت هدخ د نم ان یعاف

 شابرود هتمارآهایسناک هندادمانایرص+ندنن در ط هقماخ هرکص ندکد تا:

 بحلاحر+ م ق+ یدلو انار ر که برغم بناج نار یخو ناتفا هليا قد الج

 "1 شک الها طلسم هنبرزوا هر دنکسا ندی دهم یرطرارک رابه لاتقو

 اظناممیتاثشو کوک لا نیکیمسهصص هنسز ندن آن رک ابن فتس
 نعد ۳۰۳ هنغ+ یدلوا دمخهرل> درب هداع فا داصوم براوا ۱

 هانوک ند سه لاند نهادیرالوا طا تسد نیکر شم لدا ند

 هدن یه! ماکح اوات یی ههاق نته ماند ده هدر : ر=اسىدهم نوعا كغ

 رصد یدهلانیاهراب هرکی ۳۰۰ هسی # یدلب |ماعها هم دقن یزرص

 هبرغم فرط هلر نازسخو تا بودا هایسقوس ارو :ارع هندناج
 ار تف دی ڈا دا عاام سم: یالو !ناذرکور
 راد روان رس نولو ادا دری ثڈ تشک لب داسفا سامع ند ماسر زو ءدداذغ»
 هب ه رص هطهارق ٭ هزس هللا سدق م هنس چرا دسار انلاب قارا نیدسحو

 عاونالانصیا هنئاکسو تراغو یبساشس لش نوک یدینوا تولوایلوتسم

 لوایرهدنامس» هرکص ندحاراتو انس بودناسع تب حاعح قیرط

 ماع ۱۲ هنسق یدلداشطعو عوجشت ۀتخوس هدناتو فترپ برب
 تذاناولا هنناسهراتب د ي لواو هزار د یدعتتسد هب هفووکهطمارقهداد اه



1۸٨ 

 تموکحزارفا لع هد هبق فا تدم هدابزند هنس نوازوب »اد رقت ۲۹ هنسل

 روههدرابد لوا هولعةاعد هدننامز هللاةدانز ندندالوا بلغالاینالوا

 بودیارود ندنرابدورادیوکنملوا ءرکصندیوشآو نلنج هنتصهعنو
 هترغ تبرک شن آ یھللاةدابزناحو لدو. 4 دتر هرس دنک یرو نمرو ڈک

 .هعاشو عالقنالواهدىلاوح لواو «هشرفا ٩۷ هنسق# ران دتا دوس

 تعص ۾ رد هللا دع ندنتاکس همش یا نت هیولعدغ اط ن دبا عار تنا عادم

 هتسک هلا لامهاویط ضارتمهشوکل اتو لمة تشر نالوا هدتف الخ نو ||

 بولوا نازو تفالخیوزرآ یون هنناج غامد ردلاشا عقاو بساشم یلرا ||
 قم اهلنادعو ان الر |فالخ صخا نضلوا تع نع یاضما رع یمه ولع | ۱

 | هتدلبادمان هنتوعد ىلع لآ تم بو دیازیخ ندنریضرم:یهتسک ان |[
 جراح هدهم کمکم ت و دناهارمزعهلنا لع الکو تم ءاککآد صلوا

 حاقنا تعزع هبناج لو ای ارتماو طالتخ |تامدقم کودتا طس لا هبراضم ||

 لع تواواالتعالئامی-الشسا امومغاموبهدب رغمرابد كنم نکا ۱

 یدلواتس یرارادنقاو تحسح راوتسا مهقو تسکش باغ الا تک ش |
 نازیخو ناعفا همساجر قعلوادا دما لر لاجرو لام ندنفرط هفملخ هلباةدابز أا

 |ه اتفع لاعو × رظو ءاضقند اق یف تام یادو سه دک د لکه س دق بو دادا دغد مرع ۱

 نیک ااضتقا دقفتو دشت ندنعرط هفیلخ یرا شت" اراسخ اوب »ید اد ارفس
 ندنا بو دنا تعزعءرصم تراجت سرب ند هنس یا تشه هن ارکتتم هلنادسسع ۱

 دنن یالت تولوار اکشا یی. هتفېنرمم هدن یدراو هب هس امله دعب هره م سل: رط |[
 هننناخ هساملصمندهداور نالوا یهاکر ارة هللا دع ود | نیفلو اراتفرکهنادنزو
 بقل یدهمو مادعا نک اس.هلما دقاو تمه خست بو دیا تکرح هلا هتسارا اپس
 هم او جز دن ٩۸ هنسل تاضم,, ۵ < دا اماتح اسد دنسم ےھللادہبع

 ریقف هللادعو | هلتاداسحداسفا ب لوا یدهم کحو رزاق ترخمر ایدراطقا |

 تاطون»رهظم م ق × یدلوار اعم ءارحهعقو رک ذمو »را دیآرهزریشعم فلع
 یهانتمانتجر بایرعف ان هل دو> هطوع یراتمضحیدادغب دنجیهلا

 هرج برشناتسرب یدلشوسقاهاخ نت. دع یرزوردتقم * م ق+یدلوا
 تدقلاکت نالوا رهطم عرش فلاخ بو دناماعها هدنیمایهنتندمادقا
 هدروسد ٩٩ هس ف * یدلدا عنر یعد قانوتلا لسزو. یونس

«۱ 



iار  

 نددوحوةرلادرغاشلاىرتنعو رغ اشلااشملاولاو دربلانإ دم سابعلاون |
 هکرعم هدهاشهطما رق هلی ا ےغط نالوارصم یلقاللا +لج* راد دلو ادو ان

 نم سوراتفر ED Se Kal رصهرگسع و ماتنازر رفا
 ناشف ورشم همعط هم و "و هرعمو صج واجناکسو «نامالام ٌهملاطم

 تولکر کسءبت صباسوزاسرب ندنفرط « ینتکم ۲۹ ۰ هتسف+ یداوا

 ینییسحیقل هم اس رای راس ر ۳۳ رکو راد شنا لاعشا هل ۱ هطمارقهدنب شاچ

 هلدایردغریشع# نابیشیگهدرصم «نوراه 4۱ هنس ق #٭ راب دمر ایسا

 ٩۳ هنسق» یداوا لا.قادنسم سلاج لاک دی لوا بولو »لا ةد اتفا
 دجاو فابیش بولو | یلوتسم هرصم هدر هم اش فخر کسع نوک کد !نوا

 لا ا یلغوارفن ىدى كنولوط ن

 رارکت هطمارق هزر کم ہورکن الود رفتہ رک ارندریبرمم * حبت غران دا ۱

 نرکسع همملخ هد او تع عه: نا هرکه رکص ندين راغ ماش بو دابر

 ترام قا ارع یاعح × هط مارق ۲٩۹۳ هنسق# یداداتع نه تالمسهدرپ

 هاکردهاب درا ارکت بودا حام اهریھ دن ریف نالسم.داین ندکببیرکیو جایاتو

 هدا یرتک او هبورکز یراسب" مدل اتت فص یرلق دلو ازاس بدتر یا تفالخ

 سوناعندد و شد هام ام ۹ هنسق» ی دازالاحآ هبنکح

 هدنشابحوانوارفمح + هللایر دم یردارب تولواسودقبانح هحوتمو

 * 0 هنسل هدعقلا یديف » یدر ورفو بز هتفالخ تن

 رگتدم چ تفالخ تدم
 لد !یرورض سا یاضتقار ذنم سا دنارکاح چ هنس رېش هنس

 یداراهالکو رب مم بحاص + هللادمع»# یردارب ۶ ودنا تروص كف رب

 ی. هه .تفالح تدم * م ف

 ردیدرورشک هک الن هرول لمت اور هنس هنس

 ردتتم + رد داوا هنسیکا قغارذنم E E رو ع راتنکا

 هب همنر لوا رتل ان هللا دمع هللاب یصارو ل هةنمندتف ال دن سم هلن ءاداوفرادیب

 بوشآنالواادس هد ام ن نيڏ رطناهاو ك ىنر کى دزور نکماشلوا لصتم

 ترا لک تی ۵ هتسررسو » مفدنم هل تطاسور شهوت اعوفو

 افتخالا دم هللادمع هرادب ۹ تولوا مطقنم هرزوا لع | رارق هدتفالح

 خالا عمر ف » یداوا ناهنه دم دع هدر سو ارم ءو ناح نه د تسد زاتفرک

ٍ 1 



Aناب 1 ۶  
EEE ET ETE TFET SIERO REREAD / 

 نسح جوا باٹفا لوا بولدروک ایم هنتم دح تف الخ یارمردرح ادةلارطو

 نالوا»هدنزاهح ۸۰ هدسق# ید الاقتنا ہدادغی ندر ےھ لاجو

 ندقاو ارب شیاضک هدران آره هماخرادتقاءلصوحرب وت نفصو فلک

 بارع لس ءدمشک یر دلوانواهنوتلاددعزوبهدنت ال اے ہطم نولوا نورد

 بسیمدلواداده ناتسرهش لحاد # ردندراوط الاةتحگرامخ ادارة مابا

 شاو انس نداراسربنع هدنلالنررههعکوازان نیشن هلعح لواهدیرطرب

 ی دناتمدخناسمرد نمادر اسحری رر ودر د هلد اتسکححابص حرر

 مح یسهحاس بوتلوا م دههودنلارادهد همرکم کمهرزوادضتعه«تامرف

 هدساش «هوراج ۸[ هنسق» یدنلواش رشنمادا یاوا تا لاشه

 هدیردبتلهرب رس یلغواریفص مان شوج بو دنا شوف ها ساک تدنلایادخ
 رکسع راذعلا علخ نادا غلاءان-یص +لوا ۸۳ هنسق» یدلداماش

 هناشابوا تراغ تسدرازاورهشنوک حارب بولوادنل.دهمةدوحا هل.موسه

 ۱ مالغمان یفطو × .تتطاس شوب تعلخ نوراه ىدى زك ندای

 نسرا ادا ۔یارارق × نیمتخه ۸۳ هنسق* یدلوا تلودرتاودرب دم یکرت

 نکی رلشع انیہعدول در دنا تءاصاتراسح میلنع هم اه اتکا بولواراهتا ناغط

 لد الضو طخ بم بولوا ناب امتلقهایزهدنار دغور آلا نارا نخ عاطقتا
 نولوطد الوا»+ دضتعم 3 هنس + یدلقح هر اتستسا هعفد حاج رب هددادخ» ۱

 یسهمصق هکیصاوعدالبون رسنقودمآ نالوانویژ .ندنسالنتساتسد

 مچل وم دونم کد ان هات دارد هک شن
 هلیاتفالخ .تعلخ ىلع ٭ للام تکم + لغوا بودنافاف ل اع ردششلرت
 نینامهعسنم"..امالایسخ یا.۱فا ھا کس لےے ,

 وگتدم + تقال تدع

 هدعارهو لد یوتو بمهههداز دضتعم چ ٠ هنس وش هس

 نغلو ا مادخ طاست تسد نویز .قۆلىناوربندلكوتم بواوا لضاع تع

 ۱ یراکد دمو مته نسح یر امنسدنکم| شلوا ما دینا یر شم تف الاخ نان

 لنقل ف احا س بورب و ماکت | لاک ب هس اع تلو د ناکراراچ هلا مات دقت

 لمعلا خو ذم یک نیر وقت هفسال تکه دننامز هر دشن !ماکو مان لیصحت
 هادی رع × یدلوا طقاس یرللابقا نکو ک نیم خمو لامرو ناوخ هصق فولوا

 أ لماكنلا مامافلود هغللاووغلا ماماو تدحاامندلانایاندرهاشم
 س ت

 وا



 یی داوا راوسورع مد ینب داوا بت ی لانتو برح فوعص+*یدارا رار ڈنر |
 رادتمرب هدنادممناسم بولوا رادهوشن هلن ا كنج لمطزاو ارا ةفراببص بسا

 هلجرب بول [ندورعرادتقاتسدیرابتخانانع هرکصندکدرتسوک سنج |
 | یبطم تاسهم ةصاخ +هکردبو م» .یدلبارارقهدنعثدفنص هل اتم |
  دقرواراتفرکیالبدش نکرونلوالمعت هزادنا فکزارف ندرکرتشزو تلا | |

 شارادة ررر حارق ندلبع ی احم نوحعارر نارد نالوا لکوم |

۷ 
۱۳۰۳ 

 ورع یردارب ینهعاخور اصالت وقعد هرزوایب دلواریذب شوک

 ناتسهفو ناسارخوةارهور وا سوز اومار او سراثونامر سس بولو ا |

 ورع هل ارورغ باساةدعاسم# یدبایر و همم یراالنساتسد نا اردنزامو

 یر برعقارع هدننورد نوناکب ولو ار کو ایرو شورش رکن رود نم
 نارطضارات هتخوسهغلخدضتعم نیک ا باہتلا خد یش [یسادوس

 ل یدامندبلوا ی امس هل ارکسع ردق لس کد اتوابولرا

 لس ناسکس ورع» یدلدالاسزا نوع |لاسرا هم دع ےلقا هد ادازن دالوب
 هوح اور فهداضف عساور بو دیا لاعتسا ل امتتسا لمعاع+ اہل: ارو ال دریل درفت

 هدحارقتد بواک هتسزک ك سرب هدکودنک هنلرصحت هرابنانرارکت بوروتک ۱

 یلوقلج ارقد عو جر نح × .يدلنابلکلا عوج هلت دس هل اا بروش نالوا |

 راطقزوب هدنرالمکو حبطمرابربز * یدتک یدلکحاو ریل ب وکه زاغو ١

 رداقلا هلا ناب × یدنلو شع ا نادند ضارقمد دیر نر ادقمر ندنسهزوهآ|

 ورع هکر دازسهغاو اراکز ور نی طال دراو طا نسا رت فد رم هب سعود ×ز اھ قلا |
 نالوا ظوفحهدن دننوزاب یکلو الا تاغ لاقحا نولو اراتفرک مشا. دمق |

 | ناوتان ك سرب یتسهناخیاب هلج كناشلاعناطاسنالوا نون ز ناهوکهوکرتش

 نالوافاح یودع یدلوایرو رض ەد نح ثعابو ارگ یک در ونک تجز تفلک« ف

 لبلذت لبا لمکنتو سجد دادغد بولوا هداشف هنماقت | ماد هقملخ دضتعم
 یح تورو ناح ندئ. تاتا ہہ لیا ذل ادل تلق مایادعهدقدنلوا

 ندنهاکرارق خر ی کا لوا بو دیا لاسراهل عجبا ن اق دو نیازخ سن |
Adكلردیژلرداربونس هکر دلامر ون تون ارظن قماعتهرتفد لصعسا یدلب  

 لوا هک سرشار دز سش ا باستک لاو تاسح ی هخ دا لصتیآ | |

 هبوراج +رتخد# هل اما لیعو هماع هلن اهجر» یدلب ادر بو دنکه نبوی دمزاژریب
an, 

 ندلام قح هوا لاعتمدزب | طنح+بحوتسم نسهدنا لمم هغ عض ول یرازوا



۱ Af 

 اه رور نوممطاف نالول ناشولعو ناکمتعثر هل مان ماما هدنعراد نالا
 یعظع ےلقا لوا هلیار وهشو نسدادتمادادمابودناروهظ یدهمدالوا

 یرس بولوا دلم كلم قرط دم سا دلا ریما ۳۷۱ هنس یف × یدلب اره

 رعٽدم ۾ تراماتډم * ۷۲ هتسق» یداواردنشئاح * رذنم
  etهس هم

 ناتساممریس یی وزقلاهج ام ن د ع طذاحو فات حدودو اد وا نسل ا بح ا ص

 ضد قفولا نردجا دپ هللا دضتعم ۷۳ هنس × راد دلوا نامارخ هنانح

 هنادنزو دن تنحم هلی یا ی دلاو نیک اراه ظا تفلاخح هن ار یردیهدروما

 هس زد رب الیتس یوزر اط فاس *ماما+نیعسو هسج هنس ف« یدلواراتفرک

 زاد ص مهداسوهد اهن رس * قفوم»* نیعتشو حبس هنس ف + یدلب | نامارخ

 هلان دضتعم یلغوا بولو ان وتا ناج نیس نز ةع لج ادرک دنرد نکم!لرفلا

 تفالخ یالار بتر تی دلراد زمان یر دوب صالخ ندسهرانو لنت یک

 سهن هدرول ره ماع ۲۲۸ هنس ف« یدلو صاصتخا ی رش خد هاب اده ع
 ہد فاشیرب كل رام ل حانعا نیک نوه تروض ت اکرام اا سارعت اعف
 همت اط ندقارع+داوس+ردروطسمهدنامزلا ت آم جرات ییدلواروعشو لقع

 هر هنسز ویوریکقاآاموسف اموب یرار وشو رمش ڈرا بو دیار وهن هطم ارق بغ اط

 هامور کا روم یور شک هد درب یهآدودٌلرانابصهاذکم تدمب رق

 حرا ماع یروهظادا لرارو نهد دهم نیازخرات+م ف * یدلوارینم

 لوا هرسهدو یزوج نیا, رات ر دروطس هتشر هد شک هرزوا قلواهدنتسو

 | یعسا كند ]دن وضفارو نی دف دعلم نالوا یداه هلالضیداو ی هلاض هقرف
 طمرف  CK|هدننآ عطش نشانه دن تعا یمن رز

 | هضا»ر دشلوا بس هنقالطا هطمارق هرات دا افتقا را کو دن ااضتقا براق
 هناس هل انار مسدج ادب هللا د ضع یبهدازردارب بولو ادسدمدتمتابح

 رعتدم + تفالختدم * ۲۷۹ هنسلبحرق یدل اضلالحا |

 °° ۳۳ رس 119 ح
 هسدمهو تسرپ یهدانز نکس بولواهتسارد هی اتفرعمو لص ذ هنلح روعم ۱

 زاده دتعقامح هکربتم س اناج ی ذمرت ماما دنسلا# بح اص+#یدناتسه

 شخردباتخآ هنسیک !قرق هبراذصلامقا هغ اف م یف × یدلوا ماتخ نسح |

 ۱ | هسلتلود بت داف + م ف« یدلوا لاوز باعمیراوتم نکی ا شالوا

 شراذک ۱



1۸4 
 ا ی چ ی ال ۳/0 سل

 ۸م ترض لنآ هفملخ بو دیا یلک ق المد سادن ظس هنرومادتدیرتهدردارب

 قفومدهعیلو مانبرلوانزل اوظ نیا ن کش تق اط ینیدلؤ ا فودز یرهق تسد
 هل مار اقفوم نران ىدا طاق ساند همطخ هدکلاغ نالوا یمکحورا*

 1 هل تمې هعاطلانع حورخو مانسدو سرهظم نولوظناهددادخن عماوح

 ۱ ندنرازاو مس مخز قفومهیردارب رب رتعم+ نمتسو تس هنس ف ی الوا مان دن
 || تضمع یتنمغلنآ هل ساضتقا همکتام اضم ضع نیغ وار اريد ندناح

 اہ دلصؤم لا | ضع و + مال لاما هرمصم فرط هلساجر اخ | هنولزو نبا بول
» 

 قحما لصوم لماع هل قفوم تاس هنعش ےہ نکن اشا ماخ برض
 قیرط هليا ناوهو لذ لاک یرورض بودیا ب۶ نعهاردس هي یدوص هفیلح
 ندهبهالسا لا ام هروخت × نیتسو نام هنس ف «یدلم ا نا نع فطع هتعج | نھ

 بالسهدرب مور شزوشهرکسعردق لز وت ندناموعه هننذزواسوسرط

 تاوداز لاومافونصو «را ذک ندنیتزسخسنءرطنقیرثک ابولوامازهنا
 نولوط»+نیا ۳6 هنسق+ ق دل ارارقهدناسمالساتسد لاتفو برح

 ور اب" شل با نیش ارس توس اش برا لا ها هه هع یه دن اعغاب
 نیاربتفم را یان اف اب هعلق ۷۰ هنس + یدلب الاغ اهنف مه تسد

 ناسارا بولو | یرال وق دیرخ مر دز دف لب شا فر عو کر ر دنولوط

۳ 

1 

 هدندو دح نیتدام و نیسو و نند ٭ماع×ر ددة کو دا هرزوآقسنول اج اشدحا

 رک اک تخا د مان یلع نالواروهظ شک هنابز یک شن ۲ ءلعشهدممصب ی اوت

 ی ذیا شلوا هتفا ترهش هل ناو نع جزا بح اصل ذلو ا نادوسو ناکتز یرکسع

 تراغهمدص ةدزمهرب ی هنمالسادالب مع دو طساووزاوه او هرب

 هرکص ندک بیام هنر کسی 21: دخ نیاسهءامدو لاوم او «جاراتو
 نوع الت. نصحت هد اح | مد بو دناالمشسا دی طاس ر ساتر س هر وشک لوا |

 زوبجوا هرزر|یلقن یر و ماما دا باو ےرط راوتساراصحرب مانهزاتحم
 فاضطووتع لرو نم نعل # ی داش ادادعارشوزوشرکسعهدایزندکم

 نالوا یردارو یدہع لو یعلوایروعش معسلضاو لن هةل ننعم

 ماووعهلنهات ماها نی زکدرم لوا بودن انی عت یرگسعرس قفوم دج اولا

 هدازن ٍددالوایدنانوملم نالوای راس ز هد هنس تر د نده رضاع

 راوطا یراق دلوا بک یم بولو ارب ڈش مادر اتن ر کک زابایداوق نام حشو |
 اذهاوپ م یف راد دلو اریعسهاچ هت ا دنا نونجس اچ یاضتسا لنت ه دھو کن

 ییا دەرت ت

 ویو

 ی ٦1£



۱۳۰ 

 ۳ :ارصم ټیک . نولوط دج ا ندیاماکسو مانلصت لاا نالا ما ۱

 هحویم یر جین نواز« هنس ف یدلوا ماکداش

 تام دش رسح 8 تاف نا ۳۹ تامیضایم ت ترە

 هنس 0 هيس ف

 ۳۹ : تب ۷ ۱ 5 ” ۱

 تام یداصرءعح ¥ تابان دیگ و تام ندیاصلانیز

۱ 1٤ ۸ ۱۱ ۱ 
Ewتام داوج دم ءيت چ تاماضرلع # 2  

 هنس ف al نسق 1
۳۹ 

 به رب یوم دروس و ٭ هنسق هنسق

fof 

 لطاع ندتحعهیلح لطاب یر نالوا رضخاوردقتمم هدنتح یدهمرود له

 لوا هنسزوعطنواو + هدارم مدق هتتمطق ماقهراتوب هدهوشلادهاوش بواوا

 ثادواح تالمدانآتح ار مزع هرکصندقدلو | ٭ هدادرارف هد رعدغسم

 هد اون بتک مپ هر دشورا ف الطسق مام مقر عیادب لق هتش اکنویدردراشع |
 درب رغ غار هدر از یراق دلو این اف اع ناد رکو ره د دم تفالخ مانا

 ررقمکودیاهللادىع یراردبمان كن دهم نالوارظتنم یروهطهدنامزرخ 1
 ردو ی ندسا مع نان اضوا یبتنم هساسع لا ندنتمح یراردامبولوا ۱

 وتل ایللار وب یادشب ل کر بو دناالبتساالغو طق یال زا حو # قارع

 روم نوعایفوم یردارهدعد رفعح لغوارععم 1 مق+یدلناص

 یدلرتررقم نتموکح روش کز هثیرب نه بودناریرحت دهعتنالو

 تام ناو:-نادزتور یرول اس لسه ٭ ممصعا| عاج ۲۲ دثسق»

 ناتسدارسریس یاطض دنرب نم اس دش يه م قف *یدلوایروص اع تاش ف

 فاسارخ نالو انو مام تافتلا ةد دروظنم٭# م ف« یداوانامارخ هاج

 دادهتسادادمایدالوامات ساہااو یو دجاو حو كناماسن.دسا

 امو فام وب یراتلودساساهدناسارخ بولوروهطو نیم هلدادازردام
 سوادرطو یقشهد نولوطنردجا رضم کاح 5 هنسق یدلون ماک سا

 یوزاب توق بو دا سیل ندناررکید تسد ی هبکطناو بل>و صحو اجو
 ۱ ققوم × نتو مرا هنس ف *یدلد | صصر/ نلودنامش هلرب تدالحرمشعش

 ی و و و کرک ام EE EVDA و ۳ ۳ 1:
۳ ۱ 

 فوم

3 



۳۷۹ 

 لر ها لو سلول فن درس امان نه ۷

 یاضتفا ۳۹ تف الو ت ادم ۲ ان مزا ن یداور ماع دور رتعف |

 رب هیس هژد ار وما صع
۳ 

 تسد فک ید نیعتسمدوحو رخ تواوارودندنتسه ةر اد دو٥ أ

 رگتدم ۾« لاوش ف یداوانکرهقو ۱
 فزاع اال طا نی ءدام ۲۰ هل

 رن ند اصن هیتر نانعدو دوج بولوا تم هی اطعو لذب لاف بنده لا |
 اد ن یداه ىلع شل کرو یرکسع هما»همشاع» ی دنا شهر دشر ا هفارسادخ

 فراظو»نیسجو مرا هنسق# یدلب ارادناناتررامت...ههماچ لر داوج ٠

 هل هکت فاصقن نوتا كس یل اتو نواه دعاس هد هن زځ هتسارآر کسعررقم
 تذاریفوت بودا موه هب ەفال اراد لا: ,یلارتانا بدا ی نیغ مالو ا لاح |

 یدنهم ناو نر او نت هک اا ی شم درکاست اتم روک انوک |
 foo هتسل بجر قراد دن (نیشذاج ید » هللا ح
 ٭ رعتدم + تفالحتدم |

 ناب :رهمآنز دام نالوافتخا مک یادسا ٭ هثس

 تعم ەرا خب ی ر وشو دهند سس ک۵ه تسد هر کند ارب هس شم مان هغ مب

 هرک جی انوا يدك :رهمریز نکا نخ ,اناور ناج دقن نوع انو تلا س یللا | |
 رادتعف تاصصهورهاو> یجدرادتملواو راسلا ل ماكل اوکسمرز لس ول

 ب ولو انور نذنرللواط؟ ت دلاتا ں ا ڈک رم ی دتهم» هلل ااه ج یدناود

 یرامضع نیغلوا نوری ندنس هر اد ل هت یر هناروز عمر او ظ او هناهیفس عاص وا

 هللا ی دمو ب هداددابرب یدوحو نم لاما عمو ھ نو دنا مادق اهمادعا

 6 ہنسا یخ ر ق ی ۶ دلواهداتفاب هتف الخ ته ند ردح یک لکو تا نرد جا

 رعتدم * تفالختدم

 عروتهوراد دو عرمشنم بر اعیدترهم ٭  هنس هنس

 هتف ا تره هل :ایوشو عدورب لار عن رعد همماخ برلداراک یار

 نوح هشرمه هنکو درو مات ل داع الهر, لد 4 اهدسامعلانک!شاوا

 یدر دارا دهد ل ذهزاومه هنساحر قلوانر ہ۴ عدارو مراهلتآ لالمو

 مان سرخ هدنن یقدنفرج ل.ءاعسا ند مامایراضا چیدملا تحاص

 ثاطلس ماوعا دعت * م ق# یالوا یر اب تجر یابرد دز هطوغ هد هبر ور



VK 
 حس تی رکود

 نریشندنلاصودمش بو دیا یسر ده اشو قسود نز نر دض عجر داکر 2۹

 هدهدامسلارادهددح او راتورهمناراتسرپ ددع لس ترد ینیدلواوزرا ماک

 اره شم هدف الخ نامز هرذت درومآ نالواروهج هماع ع یتیدلوا حتگ

 دری کم دل لصوم هاو فزامناشعو اولا میشو مصا خاش

 هورکمهورکنالواهرژواداحت او قاشتا هدداسفو هلداو دنکراد داوا قم

 ةدیرجیرلعما هلدرلاجر نیملوا ٌلانمهو ند دوموتعم دهع یاماوا ارتا

 هلن اهنا (رکیاناطع ش هبواع ېرته م » فی دلو ا لوک نددهع تالو

 البرکد ىش ترنعح ترابز تو دنا ر ومعم ییسح ماماروترب قو ×رورسم

 تمکحیاضتقمرپ شکردیرسپ هکنوچ م قایدلباابحا نییدنینآ
 تدم+ردررعم قمالواراد هری ندر هنا د را مح مقتنه ترمصح

 لارتاو بارخ تسم هد رم نازک ظرامو مەم ەد تمام یآیلاندتفالخ

 باصت لمن مصتعملا دج نی.دجا × هللا نیعتسم» یسهداز مع نیفلواریکفرط
 هنس رگ تده# ۲:۸ هنسارخ الا عسر ف*یدلوا بام اک لر ییامرف نامرف

 ای اكوا ترانا مافن اع : یلدا ہہو متر ب ءار سو ا

 هلو نقلت نیدیلارنانررید + نیند *یدبا فراص هناصناو لدع

 | یص» ء۹ هنس قلا دوم سح دمقر اتفر ک ی دب ومو رتعمو نیعتسم
 فاض یالس هدنامززآ ودنا ورع ههجورخ مور ذ هد هنو گن یولعلا
 یطتسیرسدوحو+ لغ ۰۰ هنسق# یدلوالالهلاخ هداتخا لر تدا مش

 تلغت +تسد (هب هنسف» یدلوارهد رهت تسدءدنکرب ندد ومش غاب

 رانصتم نولوا نود ندنرانوک انوکت ن داك راناو نود ز نیمتسمهدک ارتا
 زاذعلا عن اخ نامداین لو یکش_امادقاةهاذعالیاماقتناع بت یسیکم ار

 [طهدن اور ارفهدادخنر اج ان نیمتسم بو دنا مو عه هبال ار اذهل اراضادصق |

 لا نههو :ندراک تفاعتماخولارتاهوحو * م ف#٭ یدلدازارفساسا

 دح اوریغ ةدنم ابرانسکتاو شخرراسغ هلازا ندنعتسمرطاخ تآ م بولوا
 اىد زان تروض یزلکه رتنوکه دن ھا لقن ها سهاسوتع>ارعیراک دما

 نین اوه[ یالّتسم هد س کو نیعتسم دنکدم دمقر اتفرکن نمالوادتم تنکسمو

 ردق لس یللابودیایهانب تفالخرب رسیارادنسه+ یهللاذرتعم × نالوا

 ریست هدادخ» ٌءرصاح هلنادیّوم یرکسعرسیاولو دادعارشوروشرکشل |
 /یامحوردغ رهاط ی ادع ن دع یری شمر زو مانا دعب راد دن اداهتحا ق اس

 مس

 هر



XW 

 تولوا ناریح و لند هد نم عت یس با اوبر اکوت ناد هلمقع لق عراد ته !لاصتا

 : ابا یر دناما نایناسلاح هدوسآ یی .حاص لذامعمراوسدی هو تمقاع ح

 تفطاعوونعلیندسانیکش ادنرللالدهرازابرهویدنوستارهاظتودنکأ
 قناطمتهتشودزوماو«مادقادلوخدهناطاسروضح نوش هدایرانرهش |

 مادخ*صاوخیعماو# لئانناتلا فرش بو دنا مالعاو ضرعلاطاعقاو[[أ
 كر زرا قرت هب هملاع بتا م × یدلوا لص او همارملا یهتنم هلدا ق غلو ادق هنیرتفد

 لد اجر دناو حورخ ندنتعر اتم هنو اص یدالواهرکص ندنلاقتنا یمعت لو
 یراهدازهش لوا هلن ار دعربشع# تیقاع بود | حورع هناتسیس تنطاسرپ مع

 هان هجن بولواادس شت آ یی ادخ هکر «دنالتس ی دابا هدازآندینسهدنف
 لاعی اش ی تلود نجرلادمع سادنا ریهام قیدلوا عياض عفانمرب عرا مو |

 ثزاو لغوا ماندجهدننام»یر وک ذ دالواش قرق بولو انادرکورندبناف
 هنس رگنده * هنس تراما تدم + هنسق یالوایرورمسرب رس

FA1۳ ۳ِ  
 تولواهدا منور ەك الهال اخ راهعن یدل با فا !نیکییپلم تصهدطالخا |
 مااء دفع اما« هر ی البیالتبمهرومعم هه رقد ع حوا نوا در غم

 هنر هز انج ةواص بولوانامارش هنانح ناتسارممریشهددادغم لیثخ ن دج |

 + ( هنس ق #×ردر وهج هلع قةَتم یر وضح لن هنسک هدابز ندکساز واز کس

 هدنع بوغاب راشاطهدننزو نا منو ندناچمآ فرط هدر هدرا طفا ص ەد

 یضاف ء ؟ هنسق «یدلوالوصم هزخآناکم هلن |یعذا عو عرا نم خاطرب

 ۽ هنس ىف × یدلوا اض# هل. قلا فج یاضماقاسح هو ما ن یه

 بوناوا تعزع ما دش هوص لواهرزوا اوا هفالناراد ماشم تنج ماش |
 الماس هندو مدقعط» هنک ادم تنے هرکصندتماها هدنآیآکنا |[

 یرومنونلاوذ یرمصعدرف ۽ ۽ هنسق یدنلوا لعو خوط لر هنف رط
 تیئرت هنکرب . لکو تم ۽ ههنس ق یداوا فادواح تشپب تشه هج وته ة در صم ۱

 رار هتنم یغوآ نکر دا مافاکم اج ۂرادا هلن ای اد ص اوخ تودناسنآ مر

 خا ودر دمو ینطاسرشمو سک یدوحخورغاس هلا یر دغ لنت
 ریه ر هتنمر کم دزور« بولوا ت سم هاب اوکشوخ اند لوا ځد نافاخ نو
 میس ها لاوشق یدلواتلود هزور دنح یماکتسود مرکه لکو تفالخ سلجم

 رعتدم + تفالختدم # نڪيراو "
 ندا غنشئادننا هد اشلح .  . هنس هرس

۰۰ 9 
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 یخ هر هرولع ههداطو بنت نددادسو ط تولوالد ام هل دع یتمطو لث اضف

 نسحزع لاوس لذ نیمرتګ نیمرح ءارتف هدننامز بولو ا لء هدمرکو اخ یدا

 لاو لاننا ماج یدبا شعرا ل.درت یتحدمواعد تءآو لد دمت هلاح

 راد دلوا ونک نچ نمادو ع مراد نيس هسو 2 3 هن هدقداوا

 عیب سس

۷ 

 ةرهامنالوا جهد هفال اراد نکیاضمرتسپ ریسا ع زر زدنو سم
 رشت |نیمعت ار ی تانحدادتم | جد همس یللاهمذ اعلا لوصخ دغر نیمعحه حج با م

 داوسدوسهب هعناط ل وا نیلا لیمصم یدوحوروونرب هدنوک, یننوانکنا

 اناکما ننونارقلخناعما یني داوا مرتلم ف السا لکو تم یدارا لاو

 فارط | هدنوعطموت وب لاطبا لق بر ا تعا باب الغ اند اتع ارب اس و تور

 بارا + ضعت ۳۳ هتسق*یدلوا اندواعدرهطم تودنالاسرازل همان کلام

 بازخ یی ج مامارونم دمشمو ٭ بارت فال ۲ نمعب راهطا ءلساتلا اتش

 ماهسهناشن نیکسغ ار زور زی رل هناشاکو هناخ نالزا نارا اانا

 | دع.ادحاو دن ومر تم مور هتنههاکس × نآرسد ۳٣ ۶ هنس ف + ی دلو ا م انشد

 رهو # ممقرت نوع تو الو حد نوع !یرالواتفالخ ناو ایارآ ارس دحاو

 دعبنمیراصا۳ ههتسق *یدنلزآمیلبت یرو تدم ی موالح ملقارب هتیرب

 یوازی بدت ی رسا لنوع ای اهتلا حد توخوا مادنکساهد هدن و دتامدخ
 لانامدود لامنا ععش»هدناتسیس ۲ (هشتق ۶ یدناوارب رڭ همان نوناع هرزوآ

 ناسارخروشک امو ۶ واوا نازورف هل. اه ادانز ءار ا تیل نیا بوته: راقص
 *+یدلوا ناشخر یرلتاود مخ نده هداز ند هتسیرفهدسرافد الد صعوو

 لذر اتخ اعنام تدالج توت بولو ا ناتو سپر کور بوشهر ۲۳۷ هنس ف

 هدداز لوااما «یدناشع الواس هر فز هرو یرانع نف هر ط نغلوا تعنص

 × یا قاصنا طرمتءد لدسءاىا لازما ت دو !یآرح اندلادتعاةذاس

 یاسهبرطتو تماس" هلیادررار کم :دح اص نراد قمر ذخالاد دانابحاو

 نلزازمرک هدننات بوو ارس مرغ ناسا ناک راش یک هکرب یدب
 ره اکو دیا ی اض لغ ف اغ مر ا( لنس یکو دت اهقادناحماض رعد داقتعا

 رهاوط ادوتع نکشروک زانسلا له اکءدرابتخ اڭ ڭى تاعاریعلوا

 هل دای دراو تسدو + دیرصخندرات .دو هزدرهءرس یاهسیکورادنیت

 رادهنخر فەن رخ زراو د مرح ماد مرعص چ یدادادسیردغ هکر د

 هنقاطلع مه-یامتربع لاحول »توروکرارقر یلاوماسافن فوزصر
"َ 2 ۱ 

 هلاصتا



{Vo 

 روم ٣ر م و عا هرروز آیی دلو ارو طس هتسرهدم بولو | نها" ەد هسابع ات اوف ا فا هرزو اخر هو او رک 1 2 َأ

 یروک دوتابا دالرارا جا دعام ندنشدلوا لسم ین اع ددع فامحنینسو

 رزکسراصحنالوایرامشتازب شش رحمو ×رازر اک ص یی داواز اس بیارتو
 هل اوز هجر دیر ع تاتف + ردشلوار اهش ترهش هد اف ام هدن امل اع نانه نیغ و

 عورشهناغاملرادنو عوخر ندنارق قل خ لطا به ذم م ةم ند زل وا لصاو
HENE ODE AOE UREN 

 | یداه هب یداو لوا ,بو دیالواس ځد قثاوهنارق اش ناما قیرط ینیدلوا
 ندنشدحرابک هلساقلا ىلح دواد یا یابهذا ل تمم لضمو ل اض نالو ا ||
 هدا لواوزاضخنا یا ما ند دادو لا تن دهن رل: ام یع ارخ مص)ن.دجا ۱ ۱

 یدحا هنسقیدلب اراسقتسا ند سا نالوا یراک ادداتنعا نیل لح هتسزاب |

 تاطتسم ب اوج ندنارو دص لالا عقاو یقناطعندروب نم زع نیئالثو نوت امو

 ندنکو دما ترش اسم تالاب هنلتق بو دنا باضغا تاؤ لدا همن اطعش ةسوسو
 ندرادرس نرارونم دسح هدن دم یی الوا رارقرب زر دنا

 حش ترضحرار دن ابنالواروم ام هنس هظفاع ید هرو تصخر هکمردنا
 ,یکودتن !توالب نسهر وس هل ۱ حصد ن اسلم دم ته کو دم ارارت .درادرمم

 | دمع نبا هللادمعیداتسا كل راتمضح قاسندوادوب ااما ر درلشغ ارابخا

 قاطنتسا .تونلوا راضحاهقثاو سلح یا نیتهآدننندننطو ځد ید زالا ||
 (نارالاس هدهد امز کو دتماالتسمیهللادابع الاخ هل ایپل اق اطناهذقدناوا

 نبا بهذمدب یلرتعم وی دراب دیا یملکد هسخوب راب دیا ی مهاک |یراترضح
 تاوح درود را دنارادربح راحات دلو | توانا باطخ هبحوت هدواد یا

 ها یرافدمروس مارا مالسل او تولصلاهملع مان الادبسترضحاب جت دا

 حشو عاق ندساج نانزهدنخ یتثاو لحد یعزال هرسماتحاهمتیعون ات |

 یهنتف تانودرنده اکردییهارک ی لتعم بو دنامارکافودصر هم یرول ره

 رودا ضر دنااضتقا قوا هد رج تاعتاددتناو تذ الح دهع مقیدلن ادس |[

 نهماخریس لستک نفهالوا ضرعت هدضراوتبتک تارتعم هنروهظ
 هعرح شوهدم انتسنسم قناوی دلوا ناکما هنالوح تصخرهد یداو لوا

 یداوا تفالش ترم بارس ره هاب لکوتم «یردارب تولوا یخ
 ۱ در تر ۶ تفالحتدم ٣ هنسل ها یذف

 ۱ لماکتاصتتالام هنس رهش هبس
o۳ - ۹  
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 نالوا روپهسم هژءناونع | یار هدّقلح نایسل رود هل> سم یا نددآدعد ۱

 هنس رکن * ۱ هنس یف * یدلداتمهدعاسریعشت هنساش یار نمرمس

 همغاط هغ اط باور ىلع بولوا شک هنابز یک شد ا لش ەدنا ابرز مدقم

 ربهدو لساو ترح لالها هلد ارو شورش تادرا ردق لسزوحوا نداد ۱

 رامف هلملاسرا دادرمس مان نیشفآ یوم كماد ندالصاو عرف

 همالسا رابذموز بلک ۲ هنسق# یداوارادرمس یزادم ںولو اراسا دمق

 هزاعو یستسدهلاطا هیاناعر لابغارفو لاحنما نماد بو دیاموسه
 ها سه دز ابیور روشکو  مامقهرزوامادقا ما دقا مصتعم نیک تراس

 بد ردها کا ی هروع تالو مات تره هلمم ات هرقنا الاح بو دنا م احضارفط

 ادعامندنکودتن ارس ارفاک هام تدکس ش روس دور هل اهرم اچ

 ءایس رتکاهدنلاقنانومأم « م + یدلماریمدن هلال | یخ درا دم لوا

 ۱ جر هت شفت نی سابع بو رؤز ارق ةسابلا هسابع یلغوا لابقاو تنطاس تعلخ

 لبصحتو ا» مدق عضو همدنردا یقت نر دسم لضم نکن انش ارامتحا

 مه تعمرو عش حا بت لصاو کودتن | یه 4 دقت ل ذی ةة نوع |تفالخ تسد 1

 ےھار ۲۳ هنس ف × یالوادوب ان نددو هش مز, سامعدوجو ناتسمشنیغلوا

 یداتمه ف تمهرنا ۲ ٤ هنس ف × ی دلو | لصفنم ن دن "ام  تامح بصنم عول

 قثاو لغرا ب روا لاماهضو رداد دابر مصتعم هد ماتم مانارحاس نالوا ||

 نیرمشءومسهنسالوالا عرف یدلوا لابقاناامخ نامارخ نوراه هاب ||
 درگ ترم ٭ تفالحندم چ

 مح تر لد ام# مصمم + هنس رش هنس
۸-۸ ۸ 

 قاف ابو مشس ےل: اق داخ )مر کم بولر ا تسر ةرمشع هد اب مر هت تا ررر ن د

 نیءاوالجار هدنراهملحنکسل ب ولوا تسورفنا دملب لا سرا یدبا

 نوخن کیا شخلوازاز ۶۱ نعومیردارب هاد يع تالو قنساا یمفزارحا

 مصتهم بیصنرفلا عیتهریدق مک بیا ةصح نانلواز از ندتفالخ
 م یراناو سا توقصیت امم لمدارب هلس ان یک اند نتو ق ترش« ی دلوا

 لار فابشا هب هدننزو لطر كيو اوم س کس وتلا از لوا
 هکر دیو نع ىدىانرپەتەم صراخ مروت هوطخ حار توردلاف

 ءافاحداحاو نوراهدالوادا دعاو ساء ترضحدافحادارف |عصتعم

` 



۱۷۳ 
 es تم
 د هع یو * نة ر ارام لاحروتسمهد هماح بارع اک درو رارقلارادهحاس آ

 هنسق یدلوا تنالخرب رمس سلاج تئارو یکدم ٭ هلل اب مصتعم» یردارو
 رع تدم * تفالخ تدم

 ا ااا

 لاح نیبج بولواتوعشم برا همو لا ضفرهاوج نوم نیس نیک
 حصر وضع سو عاعش حرطم ىلع یی لد حفص یدبا یلاموترپ هاک ولج

 رع سرا مان اوبد مرواوارادننمرا هساکه له انکو مرج هفت اک قلخ نیغاوا
 قافناو لذنوتل ال .زومحو اهدنو کر مرزوا یلدح یاضتقم»#بودیا

 اعوت ×ردش٤ اقای رتساماد ةداتنا ف دلا وا شا لدغ مولد اناسحا هنادو

 هنر کم یزد الام مات نارق یل ناک ها بو دب الم هب همش ل طاب به ڌم

 رر8 دنر خد هغ مل سري هنو مام هدنو درکه بق ن روکا دریز هنا واال تم

 مظعا مامادرک اشدابزن,نسح ندریه شم« دنر صع یدیا لامع قوا تفالخ

 هبیفن تسد یو ماشهو یمصاو * یدقاوماماو فارادنایاسون اخو

 ےرادءاہاع قال ادب + یععا» ی دلو ات اعر ادەدغع ین ام> سافنا هحس

 دج !ماما» كج دیار اسهتساندمه دغنال وایرر امهدهدام لواو +راض> |

 هدتتفاوم هئوهأمیاعدم اهکرااعوط یسادعامندحو ندو لینح نب

 هاشا»نک اشنلوا لاسراهنومآامرکسعم ادشمیسکا بوش | تفلاخم
 م ق «یدنلرادوع تمالس بوح نیکس# | لامقتسا لاقتنا ماس ہدقد یط
 هللا هجرد جا ماماهل.-اعلاداپن دب لتعم ماندوادنیدجاداس ةورثءقلم

 دح اوربغ نیک ارارصاهرزراراکنا بولوانآرق قا نا مار ھظ مرار کت
e 

 هکر دو یه ۲۱۹ هنسق + ی دلواراتفرکص هن راتنحم سوو دقو ترض |
 یس نو دی اربا ی تم ذ یصتعم هک ر دتا تناصااصع هم امآ ةة رت یاضعا

 نوزتسوکه نم رار رن ی تاق واع د اصزع صز ع تم انة زور ەدقد لوا لوس
 7# راکتشدر دن دنساضخ یمنی سو ها ها یلص كلام رخ ترضح مدآو |[

 ین هما * عسات +اریش هللاهارچ چ یدلباباطتسم باو درود مر وک اور |
 +۲۰ هنسق « یدلزااضق مکح ہد امن ندرکهددادغب اضر یلع نیاداوخب دو

 واسم ندکس کس نوا هص اخ كلام کو دنا عجب مضتعما دما تت هم زب لولم
 عفر دخ اوریغ هتفالخ هاكر دندن داد و ظلردا دن لرادادغت له انو دیا |

 نوعااوا تکلع یمرک نولواروضحت مصتعم نیک اتت اکش مقر ||
4 
eee 
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 هس

 ےکحر روشن م ندنتهج یرات الام مدعا لدا بد نحاراراڪ سدا ندا تفالخ ||

 اتت دقداواروما دقو لسه آم نوما ٥ بو ديالا طبق برض هروب نم ۱

r" 

 ra ولا ید تفالخ د هع نکات وندا ان[ لص هد !مادقاهب یطخاا

لبرج رجا لئ البا ےل ست هب ار هز هما
 1 تنش یا هتس م یدلوا مملتع باوثو 

 هرزوا لارو دص .ندزپ نملادمعنرعرتعشاو هد هن حنا ٭ حرت |
 | ردروهط ایم دب کو دنا ل هل اتص هاج هنحش نا تب اور بولواروطسم

 رسم ی دیادعادوجو روشکورب زوریز یک ر شمدالب هل !نیکور هق تسد |

 قس قربتسا نات سش بولو اناج نما دنداء:نادک انو نوباخ هدسز نما #

 اد وایاتعسادب فە نق مان الدف هب ومن هقدص نشود هنا بناو رج ی لغت تسد

 لد و نکن ا لث laa انس اسر دنم ل اعم یاسا ۱ هشه لداعمامآلوا ارز

 نیح لا غشاهرکص ندرلو دنک هکر کمر داک دلت دقت م دعرلب مهم نهار

 قوسهمور روشک یرط»«نومآم» لعا هلن او هواش ۰ ,ایرع نوان ءھ سما

 ی دلب مات اما هم اشبناج خاعو مل اس هلرب مانع عاونا بو دی اوخ هنکمایس

 برش بو دیا تع نعت ار لب جت همور مود ز نه رارکت » مشع سچ هنس

 یدلدانانع فطعءمصم فرطنانک اشاق ۵ ؟ تیک ۱ رک . هقعاصحس

 ۱ مدح هلحهاخ یادوسیلوا نور اه )۰ تلامنوم امج هکر دیو م ۱ 0 هيس ف
۳۹ 

 تساکو کف هدنحاهدقداحآ هرب هل ارازوروزرازه بودیامآ دقاهمارها
 حور کن لواو اھل دیک یزر رش انلوافرصتسار

 نایرهم ×ردام٭ ی داد الما لوط دب فک ندا هدو بولو راکنرز ن ناو

 ثلنوک ج واهب هکم ناتسرهش تست 2 هر دع × لو ا*+یدلر انامارخ هرانج

 لصاوةب افرع لبح نماد × بو دیا ماها دعاس ریش هب ان بآ یارجا نرل یب

 ےہ داق ما متارا صرنا نک اتاسح هَضاسفدس لحاز مع اد هدق دلو |

 رتخد لس راد رح ناشن ناجلسناطلب هدنامنناندب وہ داتا اودتد و هک 5

 فرص هروصتلممکت هل.دادمایرر دامور دنناطاس هامور هم یرارتخا دهس

 نعسح + نومآه+ یدنلوا|: رل هح د دعته دش رشیاهتم بودنارو دهم

 دصف هعگز بو دناازع یآول همححوت هرا فکراندرار ارک ندهره اق هلد » هرهاط

 ۱ طظ ر اوشناهنعضتم یی ماکت نا ارق قلخ قاف ء ااغ هق اخ -ادادغی لماع هل ا باو

 رف امداشو ترمسمر فام آ٭ لوصح ۱ ۷ هنسق * ی داد ارادصاناو دعو

 نزهجح نوحآمهدقدنلو | لوزت لطم برضهدند ىة سو سرط بوئلوا لوفق

 هو 5



 لغو متر ثراو نسح یردارب نالوا نیهانیشناج هدنتم یکحد در تفت

 | تعاخاضرلایسومم لع رع یا هغا نماد هع لو* م یق#یدلو اداح

 هننکراکز ور مشد مخز ت, اص انک ا شاو ار قوم ړل دانوم ام تره اصه فرش
 یدلنا زا تا اوزناهودنراهزا نمر اوج بولواراکف هنیسهدسوط هل اراذک | |

 لبا تسابس ےب قراردادی مت لصاو نو مام لوصو برق مای # م فا
 | تسدیامرفنامرف نامز بد ق هب هنس یک | تو دنا تعم هما عروک دیدجق ۱

 نومام# م ف «یدلداتازعواضتخا ےب کر اتخا مهار تالوا تفالخ ۱

 تازد ناشیدنا تیم ترار اداه لاد هل. !لنرازبس هماح نالوا یزاتخ

 ناک ل نا نیم ٤ ەى یدازاوآوس لک اق كد ندرك کش هلو

 سال نالوا ناسا عراه شو * رارمصا هرزوا یدانع هنس ح وانو مام هرزوا ۱

 هفلواشوب هس هل مارب ایرافاودنو ادد وخ هد مب بو دار اهطارفنت ند داوس |

 هس ذو س الارادهدّنشا ترد للا ی فاش سدر دان دج * ماما» یدلوامار

 رهاط» م ق*یدلواسدقم دهشم هدوساهد صءهنارق تو دنآتء نع

 هم يقتاارفم کی ندیخ اًتسکه ماعم هل امه کودتا هل اما نیس نی |

 طسوت + یداشع .اداساودرط ندنافتلارظن نولوا:دنانر نزا

 هاو ناسارش تموکع یالاو ترلان برو اضر نعرولتم اف

 نجرادمع» یلغوا ںولوا مدع ےاقامزاع مک سادنارک اح٭ ه هنسق

 رگتدم * تراماتدم * ٩ هنس یف * یذلواتموکح ناولار دص سلاجت
 خس ۵ هنب

 تا !نانزهوس وایبا نوجا ناکم لد دمت هکر عولخع هاربا

 سلح ءابارداچو رچمر مس ا ی ع بول رار که نم چن راز اد اب نکردنک هرزوآ
 هرکصندیاشع ےہ يک اشک نوک ار و باشعو یڈزرسو ل خا دەتوھام
 ,نسح *رتحد» نیت امو مسن هذ ۔فیدلرا ل ان هل عفص ووفع لماکب اصن

 یدناوارامس هدنراطف یراراتسرب تفالخ یامسهرح نارو لک

 ۳ سالم دلطم هر لج د بد یھ ةطساو نح »رو سه ۰ هدس ق#

 موس رخ یشرومهنناس شکر تک كرورسروسکودتنا بیترت هدماقم

 تنسالص هداعک او هروعو لتعربحم تاغلاسم یر و دن نم لق 1

 دل نر a وه دوم
 | هنسو داورازکر دبح لمضفت هرز وام رک م نیهشو ماته مدن واسم ییلطا



۱۷۰ 

 هناتسرپ دهاشنالوا قاذمبحاص هسرون روکے مه هنارانالواتسود

 فعضیسوژا توق + هلوارار دیاادهااع د هم هنحور بون رو ڪڪ نح

 لاله اخد انفا یریلدریشرب لبا تشرد تشم ب رضب راواقالخ لس رید

 یرقم شروو* یرتمرباک نت هللادمعندربهاشمهدنتفالخ ماوعاهردشع |

 بطابطوبراب دو اد رب کرا اردر عاش س اولو او ٭ عسم کو ظعامامادرک اشو

 هدن دمز ]و دنا ح ورع هحورخ جوا هد هفو کک یولع مهر, ان دج بقا

 بثل+رارح 44 هنسق» یدلوالالمالا اخهداتفاهلد ارهفرب رس سو ور

 نام بولوا المسا ن نکنا هناس ههر زج ت الو یولء)ا یسوھ مهرا

 هبیقلت هلئار ترس ۳۰۰ هتسقب یدال االعتسا یاول بصن هدئالةتسا |

 مدعی دد مزع مدآدحیم ندنریشعثةرطتق بولوا اور هدام د فس بوس

 | باوخ ءداسوءداهنرمسهدروترب دق مهنا وا رک فور ھم ردنکودسا

 RAE SE TSE Lt م قعایااراتزس

 ناسارخ مزع هعره هرکصتدداجخا هلباریشعت ترمشورید دن نسخ تأتبآ

 یدلواد اهاودرطندسسه دسم هل داسفالمس نب لضف لوصولای دل بو دنا

 ضابر تمزن بولواولام هلماناساخ یاوهبآ«نومام ۲۰۱ هتسن "|
 هدتاحر لار هم-وت هدادذب فرط نیذلوا ترع ریکتمادیضانحتفاطاو |

 ادعامندنکو دن !مارآ ساسا ح رطهدرابد لوا هدابز ند هن رب بوم اتع رس

 ۱ تالو فد رشت یاضرلایمومن. لع نوع ااسعلآ یالووبحراهطا

 | لیدمت هکترزبس یا ملح یرل هماخ هاسنالو اهم اب ءراعشو × لا لا دهع
 تودناهنامبهراکناتشکنا عضو فرو هظ روماو هنامزنارب هکفرح نیک |
 ترک کوا مادخا هتف ال تا ماحندن ومآامدادهتسا , سودنایداد ذو

 مزیت !ماخ عمط مادةداتفای هر انزراهردآرب هل: :انوسفو هنا

 ازم نکشاوانوم ام مح-لصاویرغماس نادادقردهعب نت د ۳۰ ۲ هثسل

 هش>ومرامخ اهرکص ندرار قو سکمهدنا-ارخ حد هت سرب ءلهداضتفا لع اشم
 یضتعم ٭ نیو تعرع نا شفا لا هن رظ همسام«تغالخ رم مس رەد یا

 تژهیدادخب قر را نو اهو هوک سج هنکوکن وما نوب امد بک ربواوا
 دلم لپسن,لضفروهجروما ماهملناک< هنسا * مر ف ی دلرغوط هندناح
 راهاوح دن ضصمند رکسع هوو تورب که ماجنوحم اذار تف وک از اهد د ندرس

 نغلوا تداهش فالس مرکه لک هلتراشاد تصخر نوم اهکساد هل ریش
۳ 

 نه



۱19۹ 

 | قعلوا لصاوهئومآمرفظورف رخ » .یداوالوغشم هراکشراک,تودبا
 دو ېدو و بولو رفر بز هل نون امه ماترویز هکسو هطخ داسا روا ح

 باق بلح هلبایمقلت لوس ن لضف" نیتشابرلا و ذر ف رشت: یفالخ رب مع |

 هنممارف اورکسع خد هعفد یک ارهاط یدل ا فنا اک فق ند انار نوع | |
 یدلب ارس هاب ار ثخ برمض لذ هناولح ینادمو طساوو زاوهاتولو ۱ رفاط |

 تسدیسع ن, .لعن, نیسح ندندالو انام اهنا هرلال خو ۱۹ 1هنسق#

 عارتنا تفالخ فنطل فرش ندسما دادعتسا سود ةددادغن هلن دادس ۱

 لرب دارن د الرب خرد خپرو بسابلا زا ارکی هزکض ندنوک تذوقو توثلواآ

 رها ط ند فرط × نو ماض # مقید2)وا س ارادا دان نی س تانحهماج

 | توقتقدالح یوزا هل مراتع نی هه بولوانوک نوک اطا ار هتتم ||
 ینتمر اتفرکوا زور را سنت ناو راک یک لو ا نحالا بسر کص ندق دلو

 سل اف دت وب اشقر ادا هاب زا هتس | مگ نام اوهرصاحم

 رعت یدادش ناکس هداز دهنر, اليا قنا برضو تدارع بضت |

 ارت تاند ہن د٤ یا عدا نیم | تولو از نو مزو ط ده اش هده ام ہر ک صد دد د ضو |
 دنا ی هلبا نصح «ز وعل تم ھل ا ندر دمو صساوخرفد ایر هنسابو هزود ِ ِ :

 هلتفط اع نماذهءرهراجان نغلو ا نبه2م قم الوب نامآندناج نعد تسد جد ۱

 مخشهدرات تشرب وراودمما هاش غه صا با ناما دعو ب ولوا ثشتم

 نا اوا راصح | هلا مادخ ضاوخ یکاربنوحاراذک همنا نالوا هغره |
 رهاظ تاعاندوّرطره ن دلزالضاو دلح اسر ونه * یدلو اراوس هب هعارح

 هونا هدب ارمان هل لوا نیمار او دت انو کنرسبما قروز بولو اره ال
 تا مدق عضو هتهالن لع اس ابا ت جز رازه لر دبا بو تسد ليرجت هدالبو

 ذسمو + لع ۵ ندد وش هح ان یدوحو وبر ںواوا م دع مراة زو خ هطوغ |

 رگتدم *تفالختدم * ۹۸هنسق* ىدلوالقتسم نوم ام ەدتفاللخ

f ۱ا ر  
 تناغ نکآهب نالوا تناضص نسا غنطو تان شو ات ملانیا

 نوراتنسک لشر ندننامماطرف نغلو ارب ذبتءاد یال تیوری دقلا ء یش تش

 تح الم عات لاهتهشیمه» امم لد ٭ یدادا فلت ەدى امززآفوزاخ هس ۳

 ۱ مدرن نوزاد نرلاک ولو ارارق فاس1 ىو ج هدمها ھا شرو زن زاد راد زب |
 ۰ ر 5 ۰ ۰ 1

Aتز یزاتو لت هدیزاب ی دع یداو لسماهر اه ی دناز الو ا یل اخ ند قش ع س 7 8 ۰ ۱ ۰ ۰ ۳1ت »2  | 
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۱ A 

 یراتخش لع ا بهذم مه هو دنک یه اذم بابرانالواهدنتموکحوراق بولوا ۱

 ندزیه اشمهدنتالخ ماوعا# یدیاقداع تکرح هدا هس اتع نع هنر ل تراز | |

 همنلاصم ناغع لآن یزک ن یطالس مد اتتا نیح هکر دیو مم × یذ لبا نانج ||
 مهم زویکا هززوایرابتعا قلوا یم هت زخرصمر نوتلا لب زوی هرکی لا | |

 زن || رخ٭ یدالز دوجوم عملا مش سان |یدرادقم لو ا دوقن یس هسرزخ

 هتنطاسسومان هلدالاوما تعاضاو لالغتشا م هو جلو بها بو دنا لالقتسا | |

 qغ هنس ف # یدلد !ماشهدماصخ ماةم فور د هلان وم ام ی رک احاناسار ۱

 مدزد ْميربخ یاو « باتءرهلنم ی هتسمک ندیاخالمارافتتسا | |

 "به ذلا کلام « یدیاشُا لرذرپمطنهبلکسلابندسوهواوهلرج ی دوا

 لوا بودر دا کض داوراخلا اد اهتجایرات مضح كلام مامانکدآشاوا

 بولوا یورص» هبالع تہ دص تاک ر لا ضر اف تافوا *رلد دمر و تصخر +26 نع

 نان د ازم -رمم مزعرل هجو ناس ڪڪ ماماو هر و دسژ ےظعا مامان داج

 هسونازعضو هالجوهاحرب مم ق حوا نما مع«لصاوءذدادشن دشر لا

 لاو بو دیا لزع یوم مساق هزر زج مک احیرتمک+*ر دار« یدریو الت | ل

 ن,یققیقلت نردسفح مع کد یری دن حسرلا ن,لضف نیزوهنماریعضزمم

 د مغ نالوا قامت هدنتسع تب فقس بو دا ص ةة شقن یعسا یلغوا

 هلد اتنا همد مهوب * نیما ٩0 هنس ف« یدل: |! شون تد امش دېش ه دنس ازغ دنه

 نومآم هلیارکسع ردقل یللا ییاسع لہ ناماھ ترا ب ورا عن اف

 بودا هعف ادم تمدح د لسان هلی ارو ال درفن لس ترد ینیسخ نی یھاط

 مودع ادمص یسهنأدرم زوده یدلد اراکش یهامی ارزو کری اکی

 ٍ باوج در ود همر و مس درد هدوهب اكن یرکف رکسع هو رادمسهن ۱

 سس
 هی

 هی دا

 !هدولا ام دقمو »لمم همت یه لامک هاو تنو حالص یداو بولو اموادم زا | 3

 أ یال قیقشناسارخ دهاز * م E یدلباقی ےک لر رذع تسد ین همان

 | ینو رز صو # مزې د قاماهیا رکسع هدنن ست کر شرف يه لوا

 ناماهیا مازن امام هکر دیو یھ ٭ م ف# یدل: ا مدعنم ند دهرا د ||



۱1۷ 

 دص یرفعح لب المح هس ابع بو دنا ج, ورت هبا ن رف هج هلهطرمش نان س
 رةعج دوراه یبلادمع نی ندهواعب ار رر ل عو + هلوا ودتنادنکدرق

 رفعح لمس هطن> الم لب ادازدا دعا نوح ادا همزور مابادمب بورنو هتسیح

 کمار تفت نکنا سر و داعءاواد یدلواتوف هد ڈرو ښخ ادار آی ام ع

 هملاصیتسا لاءهاو دع نادناخ لوا هل, !یداسفار زی عد ران لصف ندنداسح

 ندنانب شضابر اج ضاع نی لمضف اینا ها لو *ردشلوا ثعا

 مرربک » م ف« یداماتادواج تومن عنو ودا قلواوزرآ یوبسز اسرپ
Eراد یرط لب اد مس تم هقر د بولو اروع دسر ندنسهناکس وغو غزو غ  

 لب او مص احش ی کار یب ص نصح مان لةره م ف یدا» هاتعر رعتار لب یشهرافک |

 لاسرارکتالاتر ;Cis زهراذکج ارش يم ررر ودنا نکو زام قز شش رخ

 یدل ۱ ار ایاد,هرابتخ رب دف لر لس ییلا نوا ندناکسنمرب# رب هر رح

 قلو آن ردم او نب ةد: سار غ یار غوا هد عرار بک # ۸۸ هنس یف
 نسح ندع هاضقاا یضاف ثلات ٭ماما٭ ردشاو انہ ہت هماح موس ضهزززآ

 قابح ظوفح لد “هد رش مان یر بو دارس مزع هد دشررکسعمقایتلا
 ورندهنستردهداباع ماع+ ۸٩ هنسق * ی داواتاذللا م داه تس د درک ی ط

 ةن لب لضف لغو ا هرکص هبرب و کمرب يام نالو نابنز مک فکتعم
 ثمالا گ عفا ار ندندامح راس هرم آه ی و اهر ند الدم هل اتامح

 ندند سو هههفر اغلا امسنازادرمم تولو انا ستار عفارهدناسارخ

 فطع هن اخ نا ارخ نور اه هرز تا اب نی غم الو | ناک مار مط ینطاس ءاره اش

 ماتم قح هلوایوضر دېم ماو ءا دع نةلو ا هداس ندای رات رف

 هثامو نیم-نو بابت هرش الایداجق یدادامارآ هدمارتح الامزال

 رگتدم ۽ تفالخ تدم

 د قاصرا قابلا یاد تا هنس هنس

 هندارعتسا تما دادسو دسرودادو لغ تلخ تروا و طظ ا عحو

 نما هدخنورفا ندمااعتم دررانوءزازنالاةو س ی انقار * هتشود

 ب درا هداج لئاو الت اباء ثنسیاضتم هر ا مامى ودنا ناق قا

 ٹکدزو "مت لکو » مدان املا ےع 5 نع ة ده دع)ند هر ؟نیروم امت کودتا

 تنم

 مدع ن ہھاوخ مانهسانع دمشر لوق ىلع # ردشاواقرفتم تداورقرظ

 | دنت. دسو او هدا نرس هب یراعبنیلاب هدناجرج بو دیا تج س نازک,نانع

 2 س



9 
 تم

 ماس ام یتقت ۳ هنس ق ی دو اعقاب لاج یراوتمهدهرو مهسا یا

 نا ہح نا ردراشاوا رو > رسد هدونعهنسحو ۱ هدردام محو کد ورم

 مد عضو هو ءودنا ماعو بواوا نایرهردام حر هلوفس جو

 ندارومط» اک۔ و٭ هاک *یدنارب لد ا نانساررد یرلنا هد هقح هدنراکدتنا

 ۱۸۰ هنس ىق × ید لوا ب رخ لصوهروهعمروس نیو | هان ,هرودورش 2 بابرا

 ےکح * رمایلغوا تولوایلرم رت دونغ ماشهسادنا تاو
 ر٤ بدم *ِ تراماتدم * م هنس ف ×یدلواراد یے

 هس ۵ مس

 ماسه هضاغآا بوداساپا عضو نہ راد مع یرد: سان یماح همطرخ ا 9 هو هه ۱

 س ھر, لام: ءهدراد لوا ن ةاواازغ ەر ۳ کس یراک اعادهردناواقفوم

 رڪڪ ص لزابمی هل اد.ءتدالوئرت اد بف# یداناوازالورسا 1

 نا مدر ٭ ۸۲ هنسق» ی دلوااضرلا ع خم یاضة نامر ف یو هت س: ندرک | |

 هدر 5 یر "ات بو داد دع- لر هم وررا د یرطو + دن تمهرٌع-هب دالحا

 هر هه ال سا ال اگ یا ص نە نالواروپشم همان لوکس الا

 نومآم هلن ادعهرکص ند نماد د مع تب الور وذم ٭ م ف× یدل داف اضم

 هنیهایااکو قارعوماشتم وکج ارپ بذلوا مقرت نعوم عساف دعب

 هر حجو« تا( ا خیس هوم می ۳۹ رشم دحر نادارخ ترام انار و

 .یاسوم مامهعا یاس قو یبناوا مات نرم ماج مصاوغور فو

 توا هد لال 2ے ات د ءم اع یافلخ لاد ہتسامامز ڭلێىلاغەشرفا

 نالوابلغالا راطةرم رو کل وارسا ن کتا لس ہرلا ایج و تر امج
 ےداغحاود رارء:نوا داود ءداد> او بر وا ارم بلع الان ے ھارا

 نامرفو ہک >ریلخ صا یدصتم ماہ زہ دایز ند تس نواز وی ءادہتس الا هجو یلع

 بو داقمتع تدد چ مر ٤ هلدانوهآمو نیهانوراه# ۱۸۵ هنس قدراد داوا

 تدالوروشنمهرکص ندا او مو دو عدد هدندو دنناددزرف یا لوا

 ِ هثامو ین اعوتس هدسق * یدلد ایام« اد تاب بآتح رب نم ید

 تولوایراوخو تاذمةر ء>راساوکن هکمار رع نالوا ءهددرکو» دوج

 هدنراتکت تدح# ۸۷ هنس قد یداوایرارةرهت بال سة در یرتسورتهک

۳ EE | 
 ورد
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 امن ىلا ملا تب تزاوا حورخ قیرط ی

 بو دیا هللا تیب هارمزع * هرکص ند ڪک شا حارا ینا ماع و» جاراتو

 شت آ هلبایاشا ساسلاغهدماشممانيف بدرة رفرب هب ههر کمکم
 ها ید «یدلوا رټوخر شعش هةعاص تخ و سهو دن اوزبتسو لن جزو رفا
 بردار ن ونال تولوا مع بال سة در یداه ء یه تحر# هنسا

 رعتدم « تف الح تدم
POE E E PE 

1 ۳ ۳۷ 

 هساضتتم نوراھ × یدیارار دناتعحا یماک | تلو د ناکرا ہل بولوآ لاما |
 عنمیران دیا باست" هدننابلناو * رد ندف صت ی“ دلاو هرزوآتج ۱

 بات یف هليا بت بات بودیادصقهنناج یداهنایرهم ان لواع نیک جزو
 بارع نالوا هدروطدرودص یدکودباهتس ییفنهار نکن اهتسو

 دا e + دیشر٭ یدلر اد ورو هد وېش اع یا ہم یک نوما م ند 4 شح ||

 فک سم یروپجرومآ لقع لح مامز بودا ترازو تسد سلاح ین یکمرب ۱

 تدالوژ نوراه تفالخ هک دنناصشرهش سواح *لاس»«یدلد !یافک |[

 سلیم ما هو ریما لغرا تولوا بارخ تس هلال مم هاب هعرچ همت

 1 رع تدم 4 تلمتده و نیسسو نی هنس یف یدلوا ماجر فان |[

6۸ Fr 
 : دنزرخدسر# ۷۳ هس ق # ی الرا ناش وماخ یدار ناشنو مان یف + نار رخ

  1یدر دت |تعس دقع لباد مع تالو نکداهلاس ْخ+دوعاد نیمایدناد

 هجورخو نابصعٌءوبرکه داد دیولع ادع نی ب ی » ردروکذ مه درافغ |

 ماددا لب الام او هشم | ةدعاسمو لام لذبقآدشر بو دام دق عضو ||

 دندصق «فامم دمت هرکص ند کرت ۱ مارتحاوریقوترهلنم مابا هنو

 سنا ن, كالام ماما بھا اح اص» ٩ هدسیق «یدلب ادا سوح یالتمو

Efااا  

 | مادر اف هدر طرب بش یس دوا تفالخ یارآر رم *نورامه + ردندروما

 - ت

 . هجاس رک هواح دج نیما ندهد بز حر درب سردنآیغتلا ندنومآم

 هدهطرف یومانجرلا دم ءربما نالوا یلوتسه + هسآ دی یدواروهظ

 | |ناتسراکت کو دت اان یزیربترهشنوناخ هد زہ درود مد ماع»نیعسو سخ ف |
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i TERE)وار  TRENلممکت نا لاع*  

 یو محو قاسمرکم تیماکررت بودا زرد متو هویت یاجمرآ
 | تنطاس توت .دصرتم ںولوا ندناسارخ لوامداج تدامس دالوامّق
 ۱ ةدسربیسآ یلام فلامآ رازنجو × نازوانف یر هدناح ماشم نکا

 نامغس بو دنا مارخ همالبیلاراد بناح هدماس مهدامهاربا نالواناّرخ ۱

 یداوانر, داخ فرط هحوتمو نح نما د ندانغنادک اخ ځد یر |
 هتیبور اب یاوعداشاح هرزو امانت قیرط هنسش» تردهدناشارخ مف |
 بودا مادو هاد برت ندءاغر تورنو عا ماوعماوه دہصو#٭ مادقا |

 اا رودم یارو ةرککو دا جارنا رخ لکشرادو :ندہشغ اچ حار دتسا مک |
 1 لا رشاوره دادعتساهدنداپم با قلوارسحح اضیارهابردتفا سم

 ) يناس ارخ عنقم ندا ريخ نیرلک_ارداذدیدلدازردام«ق 2كم ەحن ندران الوا ۱

 جاکر هدلانل !بعصلقعم مانماسکو دتنامارآ اسنآ حرطهدرهتلءاروام

 دادرکدب لوا * قوا ررقرفطو متثرسیت بولوا مالسا رکشاروصح مابا
 كالها هلا هعاس مس یلامعو دالواو نودنکص هندصق راع عفد

 تعهقرد نیتسو ثلد هنس ف یدال الاخ هصیع ندندو ددوجوو

 روشک لوا بو دنا موه هنارش همورراد دشرلا نورا ه ید ملا ن اهل اد عسا

 لابس هلی ارصقو رب ات :رکشلدن مسءدوسرف دەر همنططسف ر

 یدلواررحم همان لص هرزوالاسرا رابعلالماکراند كم شخ لاتس |
 هاشهاکرابندانف هاکراک هدناکمماننادنسام یدومنیتسوتس هنسق

 نیتسو حبس هنسا مرگفیدلوا لدتنمهم یداهلعوا تلمرب رسو لحت رھ
 38 ۾ ٭ رگتدم # تفالختدم |

 | هناا ماظالایرد مالک هدهرطخءاسنا هنس هنس
11 

 ۱ هثحنم نمود ثلژوهندق هکءالع توی E کما یاعت

 | زدیدهمرتعمرتا قاوا امطخ ٌهقطانل اللاتلس اريب هرخآ یاعهتئاو |
 لاطنا نغلوا لات ندداشاو هقدنز لاشاحو سخ یدایقتعا ةع ج مم ۱

 عقدا ونلوا فیلترابا تک یطا هلرا یا دنناب لالض لها لط اب بهذم |
 یدر دیاراضخ ایا مشفو ةا ضق ه دم اک نه کو دا ماع سوا نوح ا لاظم

 ۱ هب فار سرف نب آ هدماخلا نادم نوازا لع هدعضاونو لسم هداهم

 ردٌشع اد یدهماداناکوحو یوکحیاهدمالسارابدن وعاسز 4
rear ar ae e u uc e rarer - 

 ناس
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 « 1رج

 روصنم نیسجو سج هنسق ردروص:هرنا یاشروس هل ایلام یسالاها)

 لازا یرهو.حح ددعتمنالوا یمالابودق نشو هبا بسسانم سو |

 توادنامسوا یرکمی رعنمو مریخ مرح ی دیارابزب هلی ار او زول هودراتطق ۱

 هت یلاشا لاما درت عناصم داض اژرابارهح هداحامو لدانم |

۱3۳ 

 ندمنسحا هاش سیرداماما هدنرالاقراموب «ردشنخم ندکعاررک
 هرمصاشع هم ان اج رب هو ج ورخ ندردام محر هناضتولخ هد هز غ نالوا نیطساف

 ارومعمی رهشمانهمطرف یو ما نج رلا دمع نالوا لوتس ٥ هسا دنا یدل جؤر ع

 یدلدارودندعشرارازآ تسد هنن اکس لاح نماد هل ساد نیت مر وس هنفارطاو
 یدهسلغوا روصنم نوعا قير ةت نراتعج راذعلا عملخ ناداه مف

 ربهآ ( ۵۱ هنس ق یدلد داش حرطه هقاصر هد داد قرشبناح هنمان

 راد رل.هودهحراوخ ضعلفغ یلعفاسشلا ةدنازن,نعم ناتسحم

 هنفارطا همه و هفوکص نسجو ثلث هنس یفیدلوا مو دعم ندنسه

 توعدنز لسلهدمام مان هنوعمربق ولو اادخ تر چ ثعرعدش مارحا

 یااوااوزنا ٌهناخ ولخ یراوتمهدالعدراقمو + اتنا یب تجرناوخ
 رعتده + تفالحتدم ۾ نیسجو نامه هنسل ها ىد ق

 دس رس

 3 وادعنکاراو فانتا لاک هدنراتد ساع لاو هبولع هفاط

 هد للحج بصاشمولع هی انیمعم لرد بولوا روصذم بس هنر وهظ

 سهم ندر هاشم هد فالح ماوعا دم دب دن دیر یآرالنادسع مادا

 رج ان دقن فرصورعوا یرتم رفز ماماو یازوا ماما دہتجو یاک ماما
 دج ول | ی ع وا نالوار رومال س هظفا عدا دغبر وصتم لا ةثناربح رد رلشع |

 هتفالخ تن هلیادعاس»تف یراشسدقحلوا لصاو هب یدهم هللا دبع

 باص یآرداشرا بو دنا مرکم تدد چ مزع مدللادماح مق یداوادعاص

 یدلماهلاجا هلیااتک» ٌهماج هداپیو نسح ًةصنمفاسز سورع لواو

 یرفعحرز مز روکا هنمرخ نی درج ناک هنا اهحولدکرد یو س نایب بنت

 ارقنوقاشناو لذنراد کس دیدج مهردكسزوب هرکزوتوا راعلا لماک
 زویهدمسهناخراب ندمعتتهفرت لکبودا قالطاندهغاخ دنقیمح اتو

 هکر دیو هاب ( هنسی«یدلد اداژرادعا نوصاداصهزورو هد اجار خزانا
 دوعددع نا سکسزومترد ناغاو | لقن هروارح رم ندمارم لاب

aس سس ترسم | 
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 ارو صنم مف یدلدال بوتو لغتهدادعد یرلون او نبه آ نالوا هدطساو

 لخاداموع برغبرادادعام ندسلدناهریزج: ۽ عذتسق یدلوا ننیلع
 یدلواداب اورومعمدا مه ق فور دا دد روس م ف یدلوارو نم یالمساهزوحن

 ندمطخ نکو اهدش اتکماننادلملا زاناو زق یارگکذ 4٩ هنت
 يارممهدرهش طسو قاح فو دنااند هدر رغ بناح یدادغب روصتهالعت

 را هجن ندند الوا یدنکو # ماکح او سکس یاو میس عماجو لاعرضقو |
 نیرفوسرصق هد قرش نفرطهرکص ندنرنکد تیا ماکخا یار ا هدماشم لوا

 هندنشاو ریممتورانتخا .نلوا تفالخ ئمرک لع نالوا یمارنلا .یص
 بازو نارو روصتلا ةنيدم یا عف دن بونلوا رادتقانب دقت کرب

 تمر ا دغاد یہ هفندص تد اور کو دت ادار اوب د یدلوا بارغو مو هناسشاو

 یراد رطح تیاث نیا نا معن هقشخبوا مرک | مامه × مظعا ام | ۳

 تنامارات ل مخ ندنفرطرو ضن ماننا و # هزیمهنرع ن درب قارع کاعالوا
 هک نک! رارضاهرزوا خاننتما بولوادومم هیانضق یاری کک
 یازفارورس یارمم هدنعس نس هلا لاح لزا بولو االتیم هسخو ترض

 ماماترضح ۱6۰ هتسا لاوشق قذلبا لاضرا هلاللاود درباتجر
 ید یلا یلا هاو تال ام نب ینا ندنیزک با اب ولو اند عات رام ڪڪ

 هقرشت» دح لقن ندراناو *زارفارمم های رار وار ظن یرشز نوا یلاع باج ۲

 هتسقرفو#موادم هرا من مانصو ل 1 مامة لز ونو | لم اک ر درا لو ازا
 یکیااو رب هدنامز کا بژاوا مزالم هسادارق ةولص لب ااش ع ءو ضو

 یراک دتا قتعا تینا شمءادا هرکشنیللا یدزار دیانآرق خه دتمکرب
 هدماتمکودتا الفا هناخ الاب مزعیراک انیور * بولوا قبة همتر غلاب
 یرثکد ندا قمتع توب لبسانمءادا هرکس د یا * یدرار دیا نآرق میخ هرک لب ید

 دار ازرح یرلدانصلا هد و تاذ#یرلک اتحور بولوا قمقح هیتر خلاب

 ف ر طه اکتسد تلاسر هاکرد بول والصاو هعاستدادح مس یدادند لبایضف

 هفلنسول ا لاش لر نهان «نوکس هزار طزازعاتعلش ندنرلذمهلاباق
 ضمن قلا شد هزرانونکمتزع نومضموودب ةجقلا مون یتما حام سوه

 سر شن هدرز م ول نیاز امو دمانحر لاس یراق زار!" یرهدنمینبطل |
۱ 
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 یالعاحراعهد ه دد هرفاب دن نقداصرفعح ماما ها سداش ( هلم
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 | تباد بواوا رطاخءدبجفر روصنم هلددسروما معن دیاروملناشحنالو |
 | ماشورصم لابا ناسارخینیدلوا یلاواعدق نوعا رسک ین کوش
 هناسارخ یاد نعو تفلاضم تروص لسمو |نیکت ادا مم لددمت هنتموکح |
 لواهلبالتنا فیاطل لاسعا توراوهننادمروصنم نکناشعا تعزعاأ
 | لسکت ناسعشق یدل | مادعای ماشتنا غمتو + مادةداتفا یراکش یشحو |

 غمت فاعاربص ها نک ییزو تلا هغ دیاهساسع تلود تن زو پز ۱

 نیطنطسق مور * بلک ر دملاع قلخ ناسانش هقدهد لسم ینی دلو الس مول فلت

 »اخ ةداتفافروس بودیا موم هنبناج هبطالم هلراادندزیتنازارک
 ۱۳۸هنسق + یدلنا لالهاویستعانش تعاشا «دروشنک لوا

 هواعمن, نجرلادبع ندیارارف هنفرط سادن هد های لاضتسالاس ||

 اهرکوااعوط بو دنا ناشنو مان راتهطنا هد همطزقرهش کلا دمع نب ماش هن |
 : ندنیناح هو دملا بأت یرح مارح رحسم | ۳۹ هنسق یداو | فام یف عطمناکس

 | نیطنطسقر ذع هشت م ف یدنلوا میشرتوماکسا فیش دعیسه ناسنو میسوت |
 هاش اور ندروهشو ننس هحن ںونلو ارب عت هطالم نالوا بارخ هان داف ۱

 |هسل او «رو هعم هاب | یروصنم تمه یراستسد خدهصصم نالوا بارغر مو |

 هنس نا تلوموراه دنق | ۽ ۰ هنشق یداوارو کک زم ړل عما هرومعم هدقلخ|

 ]رم یصتسددنم تل برو نامان زم یک اب قاص قضا
 ندناسارخ ۱ هنس ف یدلو ارومشمر)هانروصنمو »رومعم عر ڈر |:

 عرغەدەفوك او +روهظ هعاط عا ط مان هر دیوار یه ذم یا 1

 بوداروش و رشرامغ ةراتا هدهمجهاه نالوا روصنم زا عبط
 هنسق راد دنا راذک ندماقتنا خیتهرطنق یل هدمانا لوا هی
 نوصم اسآ عضو هتساش داناتشپپ دادشةفالذطا رادنیمییاو ثلث
 هد ابولع تسج الاو تست ل الا كاس نیر | و سخ هنسق یدنلواساردنالا ۱

 نوچ نجلا قلخو هد هنده نسح کر هللادمع ند نالوا مظتنه

 ر دار رو صنم ںودیا حو رخ تار حفرتهدهرصت ےھارا یردارب نوعا |

 نددوهش ةر اددحاو دعادحاو ها فح فم یوم نی یسعیمهدازآ

 ناول داشتعا لع | دادما هنساش»*دادغد» یضقن ء ٩ هنس ق یداوا دون ان | ح

 لسم اکا لاک بونلواتیزعهنضتن یرسک ناکرالافیصر ||
 رهشو»«لمدمت قبتلواروصنم هرشاادعنیفمالوا فاه نرخ ییصاح ||

e١ ۳9 
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 دناو هنا «. كللاد دعوا ره مکن ناو ع د ٭ ادر نب وا مینا
 ا تام ےس جد و هنس يف حرف

۹1 ۷۹ 9 

 تالا عن درب # زب زعلادمع تر £ علا + تامناییلسم وا

 سا هام قسم رد

Fk rtعاخ - مهار وا ¥ دیر عنا دلو هبخ انب ¥  

 هيس ا هنس لت هنس تام

 ا م ET ا

 6 خان مار یالفا وه ىق دۇ ن نخ لما na هفت

۱۳۳ 

 یادآ ا تک یرلناسعط وقت تا از هلرت تد الح یوزانزوژب ودنا نامضعوا

 ند ةا تواوا ما قالئاسم تدم هدامندرادم تربحر اد ید

 همس ۱ xX رک تدم

 دن

۳ 

 نونتواادعا مارکت السابأد الخ نفلوا عئام هنت ءارق هبط ااف

۰ 4 

 ید: طرف م د کک ر تر | التعا هتف داد ایدمابرپمم هبواعم

 زداصندناشا × ر دم اف همنس تنس لو هدامطخ ناسهنالا یابودبا

 یهتتکنالوازا او دهها هنا دح ارو مظ تواواز احشان :زدلاظاقدعو نالوا

 یردارب نالوا یدهمع# ی دنا ندنراوطا نساتحم لمامروش دهراطضتنا تدحم

 قد الخ روز یاوعدهدننتصت ندنروعشروصخ لع ن, هللا دمع زوصتم

 یرلصاحء :رکضن لاو ت رح جحر ت وملوالاسرا لسم ول | نم ا

 یداجق یدلوا ناوزهنناج فارغ نارینو نا تقا هللا دنعو» ناشر

 اشاس ناسيا ندنا ماکحاو فکس یناس هشناتع " هالا |[

 بم دير هنا # عید هنعهللا یضر هواعم * ناشایاسآ

 هدزاسنا تو دنا تاد ر مار لوا یم هات خر ندهربخ حافس ٣٣ ةنساف

 لن ۱۳۵ هنسکدلتا رارقلخر طع یرهش کودتا انسان هاه

 ۱ اتخایت دشار ءافاخ نیریدمسر حا فس کیا راشع !عاسنااک | یقالخا

 || یدا هدشتفلا هلن تب با فاس ارخ لتهو (هنس لوا روال اروا

 | [ هتل مرعى * یدلنالامقتسا تفالخ دره هدقرط ءاشثا دوعلا دهد

 وه ا

 . احالو
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 . نذکنیرکزوب گیم عالق غادتنآبول وارارف العا تارا یخ او نت

 ها دبع حاسنس مع یدلبا عملا چنه تعز ع هیرالاسوغمر کشاهداز
 شکه ناری کک از یو لاتا ارگ واھھ
 «ماشتناریشج تک ةلاجا هدماخلا نادممنامم بودیا لاشارازراک
 ناز مهزخالا یدانمیق «یدلمامازلا تدا ساق درټ ید هاستفصو
 فرط قر هلا افقرد هب ادمع حافسمع هل ا ناشفنوخ من ناکدنامس

 رازق هر ةه لنا نیفم الرا لاکما "هرارف خد ةد ۲ ٹو دنا اا اما هماش

 7 کص ند ڪک رت ارادّتقاهضق لخادةونع یاش قشمد هللا دمع »یدادا

 تمدخ اد لمان یللاص یر دار هلی رما حاغی هدنآ توراو هن ساو

 هدهسنک مانریصوب :ندربصم لااا هدوتلاینقب یدلمابشعت

 رهزربشع* ناکرو > یوکح نب هدزادوسرسو * رارف دار دیس هاو

 نتموکحروشنموریذجست د طا پماد هرن هم راطقا پو دنا رادنآ
 هجا ید یدلب ر رک هنمان لا دمعنوعو اروز زرهش لاو

 * رگتده + , ناوم تفالحتدم

 تولد ام و میشوند E هنس رش هنس
 داس ۲۰۰ ۵

 رابپتشا هلممةل راج ناو ر نقلوا راک ودا تاعصراب لمح هراومه

 یداراربد ید یدعح هلا تسن هه دنز ماندع- نالوایداتسا تولو

 ترضی-امحاو#را ملاخ شف همهی تاوماادعامندیژلاددع نت ع

 ندران دنارارف هسادنارابد هلب اقدر طر, بولو اره د رپ قره نظم هلن ارامشن ریشه

 تخم لوا هکر دیو یم ی دلو ادم ان هد)اع هءعص یرلع-رو مسا لنسادعام

 یو اذهدنسهعح هلنادمع حاضس مع فر رهن ناسقط ندرا هتش کر

 رانا هارهبحود مح هتساحر تیانعووفع بو دنا رارقهرزوابدا |

 جار نعضنم یزبک ذم یاعقو البرک تشد یاد یر, ند ارەشنکاآ

 ب ول واریرح میک رپ یارد لول ادمع همت ءارق کن اهنتف رح تفر تدد

 انا چ1 روس هجح لا ای # یدل ایما

 لاله فرشم 4.۱قاب قمر یدنلرا طاع مثنو طا سطس هنرارزوا |

 بودی نیذاو هلان هغ دیا نی دیار سفت دم فاح عال راب: نالوا |
 راد رو کرا هتاخا ی اعط او رب یف ہدنرارررا رکسعفونص

ga 
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SECTOR TIPTI: ۲ 

 آ قبرط دامن مدق هی هتشکر تخم همهاخریاسهدنیللت ماعوداسقناو ےلست
 ناتعلسدجاودع:ادح اولد هنن مز هوما تلود ضارقنای دلوا داما مدع

 فامرکو میش ن, نراسو نامشو یریمخو لا خو تالمادمع ن, ماشهنبا |
 ناو مم یل هرب زارا چہ دن دهول بو دنا م ہر فاصع یارل یاشماو

 نګ یادو سانا زورو و *مارح ماراوروض- تاوخهمظط ەريةف

 هملغت+حاردتسا ماوعا» سابع لا تف الو دمع عیاعو لصفت «یدلوامالاو

 || هدماش ضراقحاوا برفهغلواماع ردشاوایآلد ابد رقت هک هممایب

 نسا ع نب هلل !دمع ند څ ندا مار او نو کس اع هد هبرق ماندعج

 دنجافوکدلواا فابفصاو لامآیابتنم ینا هلبا تفالخ سال
 | لاسرا هی اسارخامس نوعاتوغد سا رھ تعاشا یجر | دمع سو ا

 همدع ےلقا بتاج دع ن دعا ترش امم هوعدت مدح زونه لسم وات وديا

 مدق عضو جد هاربا لعوا هر ی داو کودتب الراس لواو لعو عوط لر

 یدلواتمهنامادهدزرب هتوعد تم دخ ناسا اکی لمن ذا كن آلم وب اتودیا

 ۱ مالعاوصزع هناو مع لاح عتاورامس ن.رضن ناسارخ لاو ۲ ؟۸هنسق
 | *ناو مر مق تسد راننرک مهارب ا لالا ہتحا ”کہش لا ع١ بود
 نودیاالدساهو مه سمولا ۲۲۹ هتسق یداوان ادن زودت یال: ی الت ہمو

 یلاومادلتو فرطو «حجاعزاو رق شابرود ةدنار یراس نبرضت
 ركل ندنازانوالرت هندوو روش ڪک ۾ نيک ا حاراتوامغیءدز تسد

 ےھاربا ۱۳۰ هثسق یدلما مادعااع مزعراسس ناهار, یلامغوهودنا
 قارعریما همطق نالوا)هوباشخا ةمدقمهلانمعت تدنفرط مامالا

 رح رتا لاعتشا مدبودنارناترصت نکشلقوسهندرزواریبه ن دنر

 نلثو نیت ا همس ف × ی داوام د عنه هد ارذ رن هماشو مزهم درب هدلاتهو

 قیصو بولوم کپ رم رکت معنلاراد مزاع مهار ا نالوا بقعه دسح یک

 هذوکن د هجج هلبعامتادلج حایغسلا هنادبع سا یلارا یردارب هرزوا

 ۱ سکرفد هدادرارف هدننالد دسم تو دنا تاحر تدار لر دا ۱

 هدرهش حراح م هتلر الا حرر مش ی ٭ یدلزهدا بن نکته قوط |

 بو دنا هاکتسدرهطءابس عجود ا ر و هجح برض هدماشدمان نعل مامه | ۱

 | فامرفوم کج لالذیار ادلب هح خدو طساروروزرهش هلیااارمسثع» |

 ِ e ناو ص لا قار تع هتش کک ر یلرالایداج ق» ىدا 1
 ۳۳9 هو بم 1

 اد ج
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 أناسلغدنربهاکشیب یلودی هلکنالوات رافح لد نع یو دک لر ول حر وهم

 رهثقاوسا بو داصاهنانسلو هرکصندرا ذکر کت: دج ءا دا هدد نوا
 مادا بولو مات ترش لد ادا او هقدنز مان الآ نید*یدر دتدافاوط یراژابو
 لع ارو دص خ د ندمانصاة دبع لک ندهالسالهاروما تارک کودتا

 ضرعت تسداشاح هنرتخد هسلصو زدند الوا تاما ندرلجر داکدروصتم

 سهبراحرب تادجوینم لح نماد هدولآهدنزات ح اضرب تو دناژارد

 یادتقم هدعماج لدن هرودنکو # سابلا هلسهماحو هماعا یدنکح
 بانواوتفتساو بو دا حاتنتسا نوکرب ندد رش حمم ر رشتیا شان
 یکرکی ر *نیفلوا یلام ناسخ لاح نیس یسهعرک * دنع زابجلک
 ناننحرسب ودنامانشدو نءاربت ی ده یو دنکحو ماس هناشناشاچ

 ةدنشک یراشعا ی؛رپم رخ حاعر و تدا لواقرهلوا تضغورپق

 » دبنع راس ید دهت#رعش» هناسل هلن خطف یدلد |ماطنلا لدخ من كالس
 »* دہاولا ی نم برا لقف ٭ مح موب لز تشحاماذا# دنع راس لااا امف

 صصخت هءد نوتات ینیاطوو * سقنت دز فاقت کودتا دملو
 بقلت هل | صقان بقای دنر دن نم نم له یداو نادر کخ هزره نیک |
 × یردارب نالوا یدیعلو بولوا لاک خد صقار ع هنا برا تیا

 رگ تده رب نفالصتدم ا م هنا هجا ید شیراز ختم دن

 همس لهل ۱
۱ 3 1 ۰1 

 یورعلا یهاوروححذم هلی الىم هن اونو دهرهد نرو در 1

 هدير وش همها ی ندنفو> سا سرش ەش ولو ارو مش م هل ار As یهنوآ 1

 شدالترب شیابا e روح ندب رطو ساع مر, تیتر یرادرشه

 داشعا هز دق نخ بولوا لئامهلارتعا تابرالالض بهذ ملل ااضا |
 تالش ماکحا مامز #ر دش :اداسفا یارک دیاشع دل |توعدهماطاب ۱

 یک ا نامه ەل وخر و ی دردهرکضنتعدلزا لسم وجه ارا تئاماد ۱

 ناو مهسا یافا_ فص لانا اش نارا: رز ها ینیر امرداد ا |

 | همدصو * نامصهویوزخ هماکنه زاسهرک مکا ناو رم ند ن
 نکاس ام دقمو +٭ر ارقد دتف الر مس تولوا ناشن ب رلمعه(زبا هلن ایر |

 ناج ےن مانا دمهربا( ۴۷ هتسقیدلاراشخا نکشهدنارخ یتیدلوا |
 ۱ ماشهةدابرترس تواوا شور هاب انامادیوت ندهشو ک ین دلو ناب ها |

&+* ۹ 1 
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 اس دوس

 ۱ لشعر ہن کو کودتا ماده اخ ادرهشو» ماها هل راد هو وری

 :e) دۇ یادلوا یزاس هنفا ارط او هدا لا یکن ورو یراعت هنسارڅ

 تفالخ یاوع د یدصتم هد هنو کک لعن دز ندندافحنا نیسخ » ماما
 ةفوا كص لاو د دز آما ٭ نولوا تعن د٤ لوق مزکلد ییشلاهارتک او

 هکر د یو ر 1۳ ةنسق × یدلوارادم هد رب وآ هس ترد یروځدد سو

 هلن | .تردق ناجسر ندن اع"آ یر طتومکنعر لاطلاق ل الد او د دريا نامرش

 # هملع هللا هجر یدل ارور ەھ یادواورومشم یا دعا یرومظ هد قان

 نالوا قمه رامعمرتاهدنن رسند ض را بر قةهملح ماشه تانحروسو ماش

 چم ټکو کد رب نم « دیو: ییهدازردارب تورا هما اه در مش مان فانتصر |
 هو ent سچ هجا لو الامسرق 3 یدلوادروخ تربع یلاستا ۱

 رڳ تله م #۷  تذ الخ تدم

 ماسه هکر هکر دن دروما نالوارو عشو ل قع تربح همس : رم همس

 : هدراقسا یسانتوهماح نالوای الابد س سسول "تولوا ماشتحالث ها وا

 تل هدکدتداد رت ندب ایف تایح ساب 1۰ نکرووارابهراوهررتشرابیقزوب ۱

 چرب نوا لع. |حاورا هاکد ىع مرعندخاسش ام اع ماسه نخاو اموت

 تن تولت یش ییتشکدملو ید +× مبل یدلکچ ترسعهدنکرادن یاری

 مانتو تایقرتهغ او بایرا نوعا باق باج ین دساف ءز لصص دنا تفالخ

 ا و سه ہاکی اکر لاةع دنع تافوا بو دنا فالتا ین لسم لایا نیب تافاضا

 تىقاءراپپانەلوا رمز جر ناو ناعرغ ةيمالسا تلل ا هک دلاور ٣ بو لوا |
 هزاکشراڪک هدننارطا ماش سواد رط دیلو دنع یش تاودو نیدناشردنآ

 هنیزوا نین دی لا ڼو دنا تع هدماو نب ۾ دری # یمهداز عنا لوخسم
 ران دب | نیکو ر هش ریش" ناک دور نی رسا اقش رم نو نرد تریغ فدسلس
 1 لع تدم, # تفوکیب ترم ۰# ۷ هنسل هرخ الا ید ا ج یف

 هس ۾ ا نوا ۱ 1

 i تجرراب را وار و غ ږد ایر دغر شع ماجر فد یش مان فسوب رو

 ید ثلا ناص نایرع نا یف ندب نوژلوا بلس نهردو ههاج ندنک ان مسج

 | شرو روت ضد قع درز پی اضعانالوا ازت طن قلمتوا تولوا لا

 1 هلمدمشاسم ین یاب |نیازخ اوبا تولوا بد اغدماو قلو |تفال> سو

 1 ناف همش مسن اکو لدخم یکی هرم ماظت نیکی را ذکر

ES TN 
es, 
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 ندشنناتهرانک ۱ ۰۸ هنس ف» یدلد مالسامالعازکم یر اسبق بو دنآ ||
 |: نف هئامورمذعهنسق# یداوانانجناتسارسرس مزاع یر نس |

 || «درونرپ دق مهلا وخ نیریسن.دج ن دیا الوط دیر ام ظا داور رب بعت ل لج
 | مانینرج دعس لء 1م اته ٭ نامرن م ف یدلو ارو ط > باوخ :داسوةداهتربم

 .تسد لد هب هعدر, یالفو عاش دمو طالخا بولوا رکسع رس روالد

 رکشلهدنر ف لسدرا هرکصندکد تاع اتنا ندنیکر شم لب ذاع نیدیادعا ||
 ریشم رش همهط نر کک او ناشر هعند حب وا ناتج ارتا ال اسو غم |[

 ۾ ةرشع یت هنس ف راد دتا ماشغا اهن ی مالساهاپس بو دیا نا دف شت آ |
 | هخوتم هدنشا ج واشعر نیدناعلانیز نیرقاتدجم مشع یا هبا »سما

 یسادوس لع ارض هت دنک دن یدنقرج رت «ناهاخ»*ییدلوانریدلخ |
 :ناسارخ لاو نیفلو ماسه معس لص او کو دتباهرصاح هل.ءاسرف هسوسو

 رېق خست هدکسپازا ناشیرپ عج نیدآ دربند رع لوا بولوا لاسرا دبنح
 یاکسدنف ر“ هلد انا د هنو رشح برضف اف اح تلغتراب و » لاح | کو

 یروشورش ابزاهدق وا لص او ارام قر هلو !اهترد بو دیا ازاندنرارزوا |

 هاگج ۱۱۳ هنس ق» یدل ازودقمفرص هک ارود خدندروشک لوا
 نیس اودا ندیا بار طض ا ںادرکت ار غ فاکس مورراندیونس هی ءاکسو
 مزد مر بوتر هلد | نیط نط دق مور نل کک لاط-رهتشاا ک اسنالا هلن ادنع |
 + ریسا ییمطدطسف تو دیا قو مسو حامر جا دهان داو فوفص فغاوش ملتو |

 هل ما *ماشه ۱۱6 هنس یف یدلن ابتو مسن هک رسراتفرکن ی رکسعو ||
 "امشب هحقر او هناوریش دسر س یاهتنا تو دی !زغ یاو نات شکر تد نب فاو نم |
 یاول یالعا *یزاعلاطد مشع تس هنس ف × یدلنا تکل بب راتو تراغو

 لذبهدازغهارهاشو » داهمح دنعم دز اب یور زاندرارکت بودیایزارقرم۔
 ی داداش ول تدا مث یاصیالسء رکص ند کد اداهتح و یس هیدن

 هل ارت ناعاح یرستاا هللادمع ن دسا ناسارخ ریما ۱۷ هنسق

 لتردف نرارقوتاشیاب هر هناریش لج همدصو لنج لنهآ هدنسارهع

 ردع خن یهاوخ ضعب هدقدرا و هن اتش کرت امہ نم رت س رت لوا ودنا 1

 دانس رمت 1۸ هنسق»*یدلوا صالخندراکز وررادک الد اینا نو

 لواو ٭ ےل ت هممج ثالام ییکتلمتولو ام السا ننک هبسهرهنءاروام بقایی
 لصوم# لماع نی رع هنسق»+ یدلدا ممه مک تراغویسهدروشک

mes ses۴  
 ۲ م
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 اع هلا یضر » ردننلداع نیدهاش هب اعتم قدص یفردنلوا نیغ
 هراضتجا نیلابهد رب زعلادمع ند رگرادبتمییاع ٭ هل هاضراو

 ین داوار اصحن | مکحرو ماظزود ۰ دید تل دبع نب دیر دمع تالو یایغتفتو
 دع قعلوا یرا ذکشوک لیلا نیدنزب هدماح علق بولوپ راشب"ايرابخا
 خاتسک عاضوا ممد یب هاواپکت یم هړنقح كلل ادمع نیدنرب هدنناعلب
 بو دیار اکر د یل ور کم فونص هناجر قلو اهر ندالمدنم هلن اتنا ےب
 یروخ یس «يدیانع ارارف ندراصح ست بو دیاراب ن دو مهړد لذب
 1 ندنزرادا وه بو دیارار دهد هرصد فر هو ناطلع راک زور داو حاوها

 ۱۰۲ هنس »یدلدا عاتجاو برخحتامز [دربن د ی ردق لس یر کز وب هنا
 سست |نالوا هتفاب لابعتشا هدوزبهب قحاو ادراودرابرخوب هتفالح ه هاکرد

 لامتشا مد بودا نیتی هسهیردارب تاللادمع نبدب نوع )نکس هدف

 | * یداوارب ات هقعاصریشهنخوس باوم ل الجودر هدلاتفو برح ةا

 تموکح تاودورب لئان هنملس در نالوا اجها شه هتک هلم م ی
 يردار_ بودبایرصت هناکامحارخ لام نک ذو الصار هنا س ارخ و قارع
 هم مرو ما| ض# بولو ایک لد دیر ندک اد اب هلبزارذ | بب اغهصج فرط
 ۱۰۳ هنس ف *یدلب|هلاز ا ندت الو لو ا یی طاستتس د مليس هنارب یاو اهر »اف

 بواسارت بو دبا تالخدهع یو, ي دلو لغواءدسوماشه یردار«دنزب

 ءال «سداس ۱۰۶ هنسق ± یدلباتعبب هزوح لحاڊ قلخ هرزوا

 پولوا اځ منکر يکمارآهدماشو »اله شوت هعرچ هډنراوج دنر ناو يم نب
 ۷۰ دتا یا اوا ماح .رذان تاودماجرادهوس سا ماسه × یردارب

 e . رع تدم * تفالستدم

 هشم خۇ سوهواودهدول 1 دربه دااح# لاا. هنس هذس

E E ORهنفرمشلانرقفلست حلوا تة الخ شوب تما  

 بناع لیمو × داد سو د هز تروص تئازان رو کک قرق هلن فلک در ازهادنل ةت

 رشراسغهراب او «روخو قسف قدر نال وایذاتعمهدع» بودناداذو ل دص

 اە سلدا +لماع» یدلب اهدازردامدادعتسا دامن سس یروشو

 | ابا قسهضنوءم مصاح ییساوراصح مان هنواسرن نال زا هدنر ق تس د نرو نا بوج

 هتسازاسا دحفو ارخو هب رج لام م ارا ررز راںودیا ل هنشاب فاکس

 || مدارک هفورابد اسم * اوف ۰ هی هلی نیسم
 اوت همس جت مس اس

aa £ 
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 مم هرز اح ما تولوا هاگتمدرذط مه یم اربد 4 هناا زفآ

 تیدنآزاب رس هلدا نینمول اربا نغلو دتشمالغو ط3 یالشنا یال

 رق هززوا ناخ روق نسب نیس م ف۶ یو

 هد طلاق هن اور ىلع تورو ت ر م نااار هل ناسا فکر ابی ماا

 ۱ 0 اد یو شش تخ زو برادرش .اداآ ییعماح 1

 ۱ زامزانلناتزاغوامغی دادن ی یفارطاکمت الت ورا و لز اگ لف ارت :اغور

 || ضو E ید نالسیردارب یدلن اهمصاح یلومت امسا هد غب تو دنا

 قارامایرلو انیماک ها نیم نيد ند هاج تولوا لصاو هلن خو اظ

 | هزورلان ىس الىنساااغ تەو ینوسه الراکهکی یا ش ازا غلو اور
 هاا لاا تی باب دز ناو اب یزلزا عوز تعلیم بیس ۱

 کو دنیا تعاضا لا نیغلوا هنلخ تم لطاو کودتا ید تسد
 3 قد 1۰۰ ةف سارا لکو د تدق نوع الضصح یلاوقا

 ناو عا لمتطلاو ان نک افا تاسفول ادب رح عاخ نی اصلا فسا

 1 فا تم س م ق + ئاۋا تجر ناو تو ع3 نز كىا هکم یسللا

 لاح لر وخر نهاماناداذتما تولوارازآو ترذا شی هزار رییس ٠

 ادخ یاس لوار تا ادنی اوا مرح ماع قلش نوک ار دردم تش>ور دوو

 ىزا ودم دنا دهد املا ةر هش ل اع اان و لر الانلادودم اشآ |رمصع نیش |

 بان دنا هدف الخ تق تولد نر دن نان ن ؤو ٭ تار تام |[
1 

 نی توا دغو ی تماس لآ ی الوو + ( 1 هال نخر ف یالوا ۱

 دوم ERDE لضف زا رحا ا

 هسا وب ز تن ا فن 6

 اسلا بسم قۇرسا ىد امت اب ر ۱

 دشت | فارحا مقرب ندعوقعرش میقنسم ةداج رمعلاتقم بولراورب |
 || هلااسند درتو یوتدودهزو»" "ناسااع مولعم یرلذایصناو لدع همدم

 هتک نانا تاتطا؛دیاتلوا نیشلیوانانبراوپ دم. یافت
 ٠ هرکض ندشفالخ نعمت نک رزوام نو هفرت لاک « دلاس لئاو ا«ردشلوا
 ۱ .مهزدیما هلو کد قاره تب نوعا یزال اعهعفن

 د کیا نواقعغا نوعا یرلههاعو فخو هماخو قول وب نیمه

7 ۳۹ 
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 ا تس : سست

  ۱هدنداولعسآ ندن دورو دور لوا هک یدلد !هلسا هلمجور نرلنوح یوحو ۱

 یدلو ارت اس لشو دملا زوه لا یدهمدلفس هرکس وی اد باسا نالوا ۱

  ۴ ۳۹یلواتوکنرم هل اع بوک نوک یار یلالماک ل الز حلوما» طال

  RETهمت را امام تدارک م

 لوابونآ ییغوانالوایدمع لو بولو ازر تم یلوادابرباف اع تل ٹرب رم
 ین داز نع یفالخ یارک تناماراب نیغ ین لارا هم دع ماع هد لالخ
 ةلدا نسح مضووب وب لب هنماعه ا شود كرات مضح رب ز علا د ع ند ور

 رب رم شااحدنزرب ی ردار هدو ٭ ت ودنا لص لمجرک دودرادناب انر اک زوز

 ەنسارەص ق ىدا |لس ذی همان تصو هرزواقاواتالم ۹۹

 رعتدم رش تفالخ ته
 هرزواایحا ثا ندامذلغس رپ نایین دیار ید دا هی

 من کاور توخ اطنخ رفع یمن اپت اجا هیات دمو وک یوا
 اسک اناس سرج بو دیاد ازا ندقر د ق یی هکو لغو لولم لس شع هددحاو
 راکز ور ف اص ترش کو دنیای اشنا ناسرکذ مارک ذر ل: ااطعو لذن هنوکوو
 لطر روکا یاش عواد مزو زز ںولوا اقا مرکت داغ ردن درا خا نالوا
 هتف ال تر ع نیش ی« دو جو + راد هحعلا تدا لد ارت اون قاوم اعط یاش

 هدنف ےت تسد تاللا دع تف همط اف یر هلملح هل الوا قعاوانیزو بر

 تودنارادص الاغ نار لات لاوماو زرهاو حو لح نالوا

 ږنالسم لالا تبۍ هل ج د درت ی نوع ارتخ ادعسر هوش نوح اضر خذ لوا

 فاض تان بس نال وا همای ی اتسم رتا هہط 2اد مدان اتوب یدلد ادر

 رهظم ی هرولع هماع هفت اطو + لد دمت هنس برک ن اسح ال او لد لاب اد هلل انا

 | لعل |نیدشارءاف+ تنس لما هراومه بودنا لو مار کسایونص
 هنفط) فیش نی رگ ثلات فرش تاد لواو» لثمهدادو لد ع لاک نفلوا

 نادناخ هبرورنضیراصم الات رہ ار ناسا نع لب اءازح یدلوا لو دال |

 ان نه هل عانا الا ناطاش تز وح هک ونا اغ نالوا صو چ لار

 تداستناحادالواو اء ها یضرهمطاف بانج آهک اوا غا تاسلا

 4هناو سم ازشاو هرمآ ی یاس نکدا راش مرو لدلعو هبه هت رادار

 ت ددر علا دنع نت رع :یدر 2ع اع ارتا نداشت سم دالوا قانتسادب تآ
rنیم هم هم جهل ا راتو ی یدو  

ape aبد  

 ر زعلآ



ef ۰ 

 ی ی
 جارت تبعات یسهعا تو اوم هسک یرغند همدتفو حاصح هدربد دن ول

 ناملس» یردارب بولوا دی دنا هداثف بادرکدنلودوحتو هنس هکد دشواری اتو
 41 هنس رخ الایذاجبنیدازانا ماك ,دتفالخرپ ما

 رک تذم رهش تقال تدم

 حر هدنوک واو مواد مهن الصوموص »دلو هنس ۷ هنس ۱

 روما لنت طدارمسو یاسهناریخ ةماعو مان |بولو !مزالمهناشا منع نآرق

 تمدخ ی دا یک جاج نیغلوالئام هل عسطلاب نکن ایام یروپج

 مادقا هرکتم نمار ولا یی دی هل دوو » ماد دخ ساه دنیا سم لاوماوام دتناما
 مارق هرضهرادو * لوتس یار مانناعع ههزایحراطفا بودپا ||

 باب كن همظعمهمعکهدنتف الخ نامز همه ناار * ردشع ا یلاو یرا مقرب
 لب (نیرز حاول ایران وتس نالوا هدېرک تبب نوردو جنر بار مو ینسهداعسلا

 بان بآ لاش لالزبودیا٭ لاسرانوتلا لس رووا نوعا لع نیدزت

 اتیا ن او ااضیم ین نوا سم ٭ یدلد !اشسا یاد تب ناری هلیسارحا

 اش الوزسم تا +2 رشد ر دیراتعهرت الاد او ىساناغشاارادو هناا

 بزلوا ینار ەباضە الا هم ءاضد مکس دنشاب یر کز وب نکر دیارا د ابانرنع

 ناسارخ ٭ یلاو م ف O رد ور ةدرکی ظن امح لح
 زانو شةر قاس نالو اناعلسناشنر طاخ م د ءلخ ةد ام ص وصخ هدتق

 نامه نیفلوا ناصعو تفلانع ةويرک كلاسو +نادرکور نول تسهل یس
 داند یاخاملتم برلوادرت ان نددوجوروشکه لنا ماع موه هدهانالوا
 *لاسطاغ هتلذمو لزعلاخ ندناسارخ تدوکحهفصر دص دل داسناوز
 مدق هل. یررطرب نکد | شلو انادنزو دن یالتبم هدنلاتاج یو دع تد هرب و

 ضاصتحاوژعر اف هدنهاکردثللادمع نت ن اعاش و صالخ یداو ءدایهم

 دهان !قارعت الو عه صو +ناسا گل شارپ یلاو ابن ات بالا نی دین نالوا

 ورع ی اول یالعاهددنهودنس ارسم همس ید م ق» ی دلوا ناشلا مسفر

 اخ ادعامندنغیدنلو الل دن ها لیکتو لزع دج نب مساق ندیادامجو ۱

 | هسردارب» ناما ٩۷ هنسق» یدلوا فات هل, !یردض فلخ ات دنرب نالوا
 4۸ هاس قو یاد انہ هر هم طو چ بو دنان د تازخ ریما ین هاه

 O ایم باس یی 13

 و ۳۵ شد تب هد .E نوا یرارارمهاهرزواراکس
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 E مس ته ج2 ا ۶ نور

 | كابس ريش ثب ردوا جازامناارخ | ندبنلا مرح نمالاراد ءلديعادملو |
 دس> یر شفا تداعسرمس + هکر دو س م × یدنلوا ماست هج ایج

 بول وا قطان یادخ درحون هلک میصف نا ساب هعفدرب هدق دلوا ادج ند رار هطم

 ناشفرهوکدابز دز لبا لنا لداوت همت مم قج هناوا مف خد ہڑک یا
 یروعسو لقع تاساو*یرطتملاخ هرو ةه امت ج خامدهدنآ لارا دتا

 تاوخءداضو هکر ابره «یدلواناب ذه یار ف اهد باریم بولو ا رفتم

 یب ج نی دنعشو ام * نولوارادس لالا لد اناج ےس هلاکت ا هتحار

 نهددلزاص همانب کو نماد هناهاوخ داد یراب انچ دم دو هزارکت نەداک

 ةرفح راسنوکنرادرکدنلر | هدنوکی خشن نواهرزو|لاح و *یدیار دیار امطا |

 بتک+«تاحخص هه هنسق *یدلدانارین كلامهف نتاج غ یم بولو ازان
 یز رو ل اورم نب بالم ا دمعة دلاح لاؤ ارود حل اظ هکر دروطسد هدر اون

 شوک ز اوآرکسعةدرغسءانثا هقماخ نوکر تولواندنهادشیاذل!حور
 مزب که ساوا مادقم دعرب شعارر دنا ع انتها ندعاتس اهل. الوسق مع لحر

 تاطخ هرززودهسمرو مار آورارق تصخر هدر رب هل تم هزکیم یو هکر

 ه-دنلوا لسمح هج امحم اه اة دبع نادا تم دخ لوا ہل قوس لئ آں ودیا
 لعو عوط طرح هدو ص قم تو × مدد حصو هتعزغ ںاکر هغىلخ رک دزور

 ندرب زو صاوخ هکر روک نکرد اوحو دسح یراهدن اموسوس جاعح بودیا

 هنناوعا »رلشع | لاغتشا هم اعط لو اتم دنس هن اس تخز در لاملا خر افریثک عج

 یجاعالوا نودنار اد ر هدر د کودتن|لالظتسا یسهلج لالا لا

 بولوارداف هفلش ند هقملخ درفرب هرکص ندنا دبراد دردنودهقاوقو رحم

 ریما ساح لن یمهناسفو سودو * رک اعحاعح یادصو تص

 یالسالهاردق لس عر ؟یزوب هدنطل سک ماوعارو نح»* ییاشک دلو ار زوو

 لوا هدقدلوانازین ةرفحءدبطلغ بودبامادعا هللا فیحو لتتساربچ |
 لد همد لزا ندمدآرود »+ یدنل اوم اظمهد بز ندکنم یللا ہر ہتادنز نام این

 دننسمثنولت موشغ ماط × لذم قاسم الساو لضمو لاضر یک حاعخ

 الم شت  هتخوس ی دول دب دوجو نمزخ هر داکد مرا ھم × کودتا ت موکح
 یراداوه حیارب مایادعت بولو تراشح هد خورطمرازوکه عن هدقداوا

 ثب الو تسدناجلسیردارب دلور خس ام هملعراب دا مادقا هقاع نرزامن

 سست هلا حفرت یز را لفيلم قم لوا الن
 ۳۳0۳ ی یون ۱

 هدرد دن ول
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 ۸۸ هنسقج یدلد اراکدرور تجر سنالارادمرع ندرادم تشحو میس ۱

 هرکصندهلج هد هن دم نیعج ا مېيلع هل ناوضر ندن کتب اه اهوکشرب + هورک
 مساو نداد ندنفرط »حاعح» ردرلتوب نالوا نر دلخ هضور هحوتم ||[

 نالوا یکلمبودنار -میروشکل واو × رار دت ركل وسهدنسرادد نا

 ربتعمٌهغِ حدنددنه منع ےاقاہرکص ندکدتر مدع تٍلم"یلاویرهاد
 حاردتساهدعاسه#هر مطم ۹ هنسق* یدلن اعا رتا ندداعا یدانایالق

 نیاد مرک اهدن الو تده لسم نر همیتقنالواناسارخ لاو ند ندا جا خ

 ے رل آہ رسن ہض ق ارام بودیایرپقوالتسادب لاد یرهتلاءادوام |
 ةد اور ىلعو اا ناسقط كلام نسا |هاکتسد تلاسرهاکرد# مداخ ٩۰ هنس ق

 لوا م فی دلراناجر تجر شم تحار هحاس مزعهدنش اب قلا شاز وا

 قلوا هدننعستو نیت اماع یرالواقادواح تلم 1ج وتم ناشلا لملح" یاد ٍ

 هسا دنا ڈا هل عار ضم ند یموه هشرفا رک احدابز نن × قر ابر دیو رع ید

 رام یرابدلوا هاد [یراب لضف یراکددم یودنادا مخ ووزع تم ار لہ رت

 یدلبا نت د ناد م ناز ادرس هدر تس د نس هرزح هذا د رمو نیدزت هد | نب ره نر درا ونا

iیفوذص ہدف دوا دند هریک دنکریه ۶ رش خان لط لط + هکر دو سس ۱  

 حافرب رونلوا حرطهر اطنف یمهردرب و # رهو حڅ حاتش ةلازوبادعام ندلاو

 یناولس ءدام مص سم هژد اف اشح دن ل دلو ی ازد مزو #ر جا ترک ق یو دّص

 ےہ دنلوا لاسر |هتفالخ هاکرد نواو ۱, نازک هه هم لات خلع [زاو

 یس اجرو # ادال د !ناماووفع یک اع تولو االءتساز دنا دنکه هزر او » هدنق

 یدلب اانفا هلرب دارد دالوب -قرمشمطسیت یدازرخ نالوا یلذتمرت هکر دار هرزوا

 ۱ ریز یدنقرمم هل ارش ترضوریدط نسحرلدرما»ب لوا ٩۳ هنسقا

 هدم هاج بانتس هيس یك هلن ده ٭ لها ٩۳ هنسق# یدلداد ند رهت

 | هل انیمعت ید شک جا ملا دنع نمر۴ یراق داو اروضح باوخ ةد وغ

Eرابد دماو هل انا رس ٹعد م ق* یدلوارود نده بط هبط تمو  

 ند هسوزع الام تاشمی همکا اطنا و هبطالم بو دنا نار کر اغ ٍ اع هدزایور

 ۱ نیس مام الاند ىلع ندناعلا نزرع اا حار م قچ یدلدا

 | رادمتولوانرب تشې هفاضاارآدمزاع هدنشاب شدا اور یلعوزکسی 1

 ESS  q٤اتش هلن تنادد توه+ءاضتفا ۱

 هدع ززا ید یا ربح ند دعس چ دنا عانتماند ماتم نین ادب جاعخٰ دی

 جهت درو
 ی ۳۸

FIER 



۱:۸ 
 ید رس ۱ سم

 هدس * رب a N4 همع قیدلوا مالسالهار هما ع الاده) ۳

 عج ريال رادان زعلادمع تفالخد+علونال وارصدارارتسم |

 دعا د> او دمع تد الوتالاع رھن وسر ا هماتخ ماشب روم ئ :رگربساا

 هلو ازادناوترب هنر اسر اوهناعلس یرتمکرد ارن و تل اد بع نمدملو دج او
 تسدیدماو ٭یلعراب واو الدار ندا بتاج د نسم تلل ادع ۸0 هنسق

 ۸1 هنسل لاوش ن یرلوا لرم هتف ال خر دصندتد الو

 | ٭ رع تدم + تفالخ تدم

SS eهد رشد عور  ءاد ییدلرا ل بم ۷ ادع  

 هداتفن !سکمندنار نکن ندش اهدهزاوردب 1 وا ده نم ناواروصتخ

 | نن یو منا لاکو »* ررهشم ہل انا دباو بع) نورا لاله لا

 هل !یاشاو تج نع قالتا نح ه دارا وا٭ ی دلار RF هاو ع ر از

 ث رح !ء:ندننک هات زاب یزاکد ام ززا لک نمعع tê س وزا قاف اروم شم

 | تعه املم دب هرکندق داوا تف الخ دن نم ال اج نکا یر اکا غ ی ر

 حامح «یداوا کلم ته دانو * للم ەدادعو روح قيراط بو دنا
 هود کو ود یک دتا طمع ءا در اولا هد: ةدال> دو ءن د

 هکدنالادمع تتالخ ةد ژه هکر دو ع »وول ان رھ مانشدد اد تش هیاتسد

 قر ه)داعارف تسد ٭ ی دا: زز الا تما هد نآ رفع. اف هدقداز الصار

 نودنایرا ما هد ی ریہ لو دهعرشآادذهو» یط لا اقیررثدم

 رو تنم« یذلوااد سر هضراع؛دشناشف ناب ذه نامه دة دن لوا لات همای
 یدلو اسم نا کسا تسد )نه ی هدف ندننر ط حاعحنادارخ تموکح
 ماها عاب ریش همسان همای عماح ه دماس قنهدهدسولح لب اف ماع# دماو

 هسریمد هکر دعا فّرص قد صز ورد نوح اماهنم مزاولالرادبودیا

 كس کسی رد ق ودنصره هرزوا کد د !لاسُ در تع-هدناوس از :ودح

 تولوامدوتهدناو دوحو نا نی داوا ماغزو ةه × ی د ارامل الم اک حرس رز
 نزلادعانندزاحضورود نم ناللراهدزاکر ھ لد مانتا نال یر دار

 لاک ییدداژ زا ماتحرب دن ذتروص هدا ر رو قنا هگیارار اراز مح نم لس کد ۱

 ندزک هو از یونس دم یلاو» وانت نهم واک سار شاک

 هن یوم ترش روم تارعاط حاورا ت توس هلم انام ی نهلادرع

 یارسرب هدهنذم هع هللا ی طر دهن نده له" ۸۳ هنسق» یدناوا یارلا

 یوم
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 ار را . ۰ ت وف ۲۱۳ ل سوو 3
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 ندا ارس در اتر س یروشک لوا بو دیارزو رز قدوحورمهق لیعصمو

 | مالا تب فرط لا حا هل اثالاادبع +نامرف» نیمو یدحا هنس ف |

 هل. اریدرلا ناو # هرصا ىف نام را یآی د بو دنا هاوح هثیکهایس ى وس

 یر دو وهلا قن ځم مر کص ن دکر ا هرج اشمو لاق هعرق هر اط د| |
 تدم ڪت یف رشد بو دیاد ش×« یرهزلا ات فاعو دی دىرل هنر هدارقاا ما

 رگ تام س تذال> تدم % نی هدو ثاد هنس فی دان ار ارور هدر ادرمم|

 مس كوس

 حاد م ف« ی دلا قلعت دوخ حاعق ندرادم تش> وراد ولر 2 ند ¥ هللا ع ا ۰ ۷  ۰  ¬ 3

 ۷۶ هنشق × ی داد ی ارخ |یرخ بو دا هداعا هنع دق عضو یعرکت ید تشک

 هد افارع تموکحیباح كلم ا دبع هدنس هل اقم یم دخ اشاح هنتاو دو نرد |[
 هجوزخ ورد *هدفارع ۷۵ هنسق« یدلدا طیاس هننرزوا یافت تاترا

 ندراوهامسج لب احاج حاردتساه دعاس ههم دص یج راخ بیم ن دا حدرع

 ےک ×ورا٭ نیسوعیسهنسف یدلوادوانیدوجو تلف بولوا طقابس

 هوجو بولوا لاطا نامه تا دنا وم یکو هنمورد وة: نال وا ارهدمالسا

 نس حس م طوول م ف ×« یدناواری وت لب !هبمالشا سوة ریذاندو مهارد أ

 هدرا اول بک, ضد دیک دارو مط هدنتفالخ دمعرا دقلا عسفر قور اف

 * قازعتموکح هغ فاتح و ناسارخ * تاللادبع × ردروطسم |
 دهم ۸ هنس ف« ی داد | ق افرتسا قوط هتس نیرکیب اجر ل !ناسحاو و |

 نالوااضماو مکس تهدخ یدصتمهدهف وک امور نیا شا تا
 یر فج عطظعاماما ۷۹ هنس ق + ی داد ا افعتساند اضق هلغشمیض قم شا

 تفلاحم هنس لاند ۸۰ هنس × یدالواد وجو( اعراس فد یسشهدهف >

 تنقاع بەش اند نجرلا ر ع ندنازا زیب نر ن اج یج اورا ارصاهرزوا ناصعو

 هدانزندنو ادعام:ندرانول . ۸٩ هنسق*یالواراتن کە ماقتان ېن ماکماذ

 لیا ناز غمت هد بولوا دعا ص ه ناص ءو ورش لس داود ادح اؤ هتسک

 مقر فرط ق نیخلوا لثاطالب لى وط یرل هدست,« راد داواناطلغ هک الملاخ |

 بوناوا ارغءاول هنخوت همور»* فرط ۽ یدلوا لثام هراصتخآتع-هدیداو لوا

 × حاصح ۸۲ هنسق# یدنلواریمعتو احا یر وسو ریس و هضم

 هتفان ترهش هل ناونغ طساو سالا نادل یلواهدنن ام هغوکو هرمصب ساپسان

 لمدراهدمگ*رابد AY هنس ق # یداباساسا عضو هتساش رمش نالوا



۲ 

 ہہ

 ۱ ء

 دس و

 هاب رلوا تم قوط هتسپ ندر جو ماش ل ھا عبور ص مو نووز
 ضقن نیفلراما دن ا فرشم هلا قت خمرا خا تام دص همانعم مک ن اردج
 بانج العمهزاوردبو دنا مارا هللا تب لاد لع ارو *مادقا همار او

 ۱ هابدتاوددزاب تش + هب و اعم م ق»*یدلم ان ید بابر هدنس هل اقم

 مدق عضو هتف الخ تخم باغتلا هجو ىلع کا ند٭ ناو مم قعوااشیم

 نسح یرامتسدو + عارتنا یاش ضرا ندنرا هتش اکر یز ن | بودیالالقتسا

 مامز هرکصندکج دنیا عاطم ےکح هطح لحاد د یرصم هلد اردد

 » دلا ےلست هنشاامادب نی زعلا دبع ی دنجرادنزرف یرصم تموکح

 نوح اب زعل ادمعو كيلا دمع یرللوغو | بلغتم »لوا 2 هند هدعءا اىد

 * مارهنمکح, هاوخان هاوخ یناکس یهاکتموکحو مادقا هتم ذخا

 غزا بو دنا نيد | تشحو میس يارمملرتانوعطمابو ةا هرکصندک دتا

 10 هنیمل ناضر ف ی دلو انہ شن اج × إل اد رع ٭

 رگتدم + ناو ص تفالح تدم

 یب اغ یرللوا م ار هتنامرفریزلا نیا همس هنس

 هلد سد! تبد ترابز ندم اربط اهلا تیدیم ارك اج لأ | یس هل الم مد

 نیس لد بد رفدبذ وتر ر ٹاصوا رحم لاد ہع ن وج العا لافسا

 ترضح» مع نت هنس ق *ی دلن اان همقیاع هسررزو هرم -هرخ بو دنا

 سف الارادنکب |هدنش اب یر کد زون امنع هلنا یضر سامع نم هلل ادمعسانلادمس |

 نی رب دلخ مزعهدنتسو ناعلاس هد اور ىلع + اما ۰ یقف*یدادالاحراهسدق

 لواو روم هلدر امش قلوا دم مش نی سحر ات يل اطر اتش »هد هف :وک × ردراشع |

 رگیفممو ×٭ یلاشماو نعارعم ندرانر دشریا تدایخز هدوعسمدوخو

 ی هق وک بو دیارودندنابحهر ومعه ید اوو فان دعس نت و رعرهراشش

 ءیشداسفورش عنم هلا ی رق تسدرتشا نیهارباو ہر س یلص وه ه د#د

 ¥1 هنس یف # یداداریش هس نات ساخ لنه همعط یدابز نن هللا دمع دازردام

 هبراحا دم بولوا هر هب تموکحد نما بم صم یر دارب ندنفر طرز نا
 هدمت ٭ لا دمع 1۸ هم ق« یزفوأز نوش رشت هص مهر اتتش مد فوک

 هلن ام ا:درم قدنشاورع ندناالمتسادب طس هاش قشمهدر »الع انا .صع یاوآ

 هل ریش یش کب یسری وهم نکن اشلواهدوسآهدنانمطا ناب اس لظ

 | نر روغزك تا وش نان قارع« الا دمع 14 هنس ی یااو دور
 س

 توس

۰ 

 ۰ ۱ و
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 دز اب دنوا-تهانقهاک کر عهیرارهطم*دسج *امه دز هنر ام دخت |

 لد ۳ س مان همقع لسمرپ ڪڪر دير % نیک .احاعذاو رپ ة هبا |

 نامرف د هر ند دنا فلت م ۳ : فلع دانك فن ل نوا ندش ندا ۱

 ترواح هدم کمکم بودلرا قفاوم هنتعس یساف درب ی ح

 نیسو عزا هتسل لو الا سر ق ئ دلا ما هلاما هت ثمدبئاح لسهدهاشن

r 

 یدبانعم هناتسهدراو م دراک لوا جو نیهارش بو دنارو دص ندادن ٤تک

 جاوزاو تامر کم تاضورفصا لع یرتسفا تداعس رس بولو ار الاس وخر کک

 هدماشهدآ و درنو لاشراهب هب دمامر 5 فولژ هارکد نر هاکب رده زلت اثارقاط

 » لاحول × ىدۇ ا لالاللاو در ا جسر تز یلستهدندر 5 مان سددآ ارفلا بات

 تارطضاهودنا شن آ هدشورد نون کهن هط ناکس نارو ط لاللا ره

 هناشنین اه هس ده لماع ر × ارح ایعس قرط ندع اط انو درک ت ودا بال

 %٭ روس دن ندا اتو ترک E :یک لراتوردنوکر کسع ردة نوا

 یس تدا اهد هّس دم زادزا | ءس الا لغ نوک حب والت اراد رک 2

 × هللا دمع # نسو ثا 2 هنسق یدر ڌم اتء انس عاولاتعاشاو ۹ تاتو

 هباعسد کودسا ل.ص# هدهرونم هَ a ضمقملان ی يسه# ید شع

 LS دنا شالوا هلا مرخ هارب ور هد :ادیدصق تو شوا مث اک هلنادانارم شن

 نوک قرق خدا ار ک لوا نولو ان شناخت ن زص دوو نو ر

 ضرعت دنرمصق ند یر لام اهر دع ۰ نماددلناد رزم ماس لوضون نکد آش دنا

 دغا سم م دعوا مارا هتف الخ تعلخ لو قهرز لا نتاهرزو اکا 9 تو دن

 4 ۵ هدر ید قیاوتممنم ا الر :لالم هدنیر رقصج اما درب ٍ

 * رعتدم * یتشکدنرب تموکح تدم |

 ندبآحواو ٭ رارف هدننالخ رب ارکل| عم % هوامم ٭ لغوایع اوا

 عوطلا توددنار اتخ ااوزتاو تازع اعروت هرکص ندنوگ قرف م اودرب و ۱

 دس
n 

۱:۵ 

 ۱ قن ده بصت هل دست هاو د ہہو کص ٥ ده امر دخیال اتو نار

 ا تس س هنس هک هم ۷ ۱

 ارگتدم + یدل اینادراج ملقا مزعهدن دمز ٦ہ دعب × اف معنلرناضر او

 دامی تزوا تالش دنسم نیکمهد هک مریلا نیا رکن د و لاله

 تی

i: ۳۷ 
 د



EE 
 : تا

 1 رم د رو اتع 6 هنس ن« ی دار ایه یدمرت هد ایست ترمضریل دریها

 | ممت یف تع فکر تعج هل اتفالح مع اسد الو نوع ادملد ودیر یرتحاد

 ۱ :ندرببرلانن هللادنعو کتان :نجرلادعو نیس> عاما ەدە لم نودا

 راض × دن 01 همس ق # یدلم !مار هتعس قوط لر ق عانا هفاک ادغام

 ) ت>رق یداوا لع نیهر هد دن شوک تو دال. | لوط ةت عطف هنو اته

 ۱ * رع تدم # تفالختدم, *  نیتسهنسل
 مس همس

 دن :!ارها یرط موم را دالو دنببودس × تزبصج
۰ 

 .ماشوز او نع نفر ار مظم نی اخته یاعد# دال لا هنکس مچالا# هیزاعم

 ۱ 4 دولا حو ناسارخو سرافو ناح رز آو«نمراو قا ارعژ ر۶ دور همز

 لب ترصندا هراومه, آر قش بولوا فامرفو چ کج وراق رهن ءاروامو

 . ناوبدو ةولص#ر وصعمذاضت او یناوطما. و حضو ٭ یدباهدنکرح

  فالخب ب ولو اند هبو اعم تا اوا هسلاو همعطا عد وتو دمع یلو نیعتو تاج
/ 

 ٭* رح اف و قساف در دست | تاب تاهو ا فرص هرزواهفرتو مدت فالسابآد

 لماع جم دیازارقهدنفالخرب سر درک دیدن رهاحتو بک دم ابن هلو
 موسر یاهم مو دنع لوا نیک هلاوح هندسح ماما نوع اتع ذخا یی هی دم

 باب |نککد اراش ارا تءزع دند لمع هالا مرح نمالاراد هل اهلا ىلا تر حح دصق
 رل همان زا نالوادووولا لاد م هنساع ریرامو دد فد رشت ندقار یاش

 لنآ و + لارا لمع نب لسم یراع نبا نوع ار اعترا ارا ف اشکتسا هل بس

 ییددلواربذدو دنقیاسا ساع ردد ہر وترا هدنناکم نالوادرازندنفرط

 لامقا تار نيرحت هاج لوا تا ذلا هرکصندنآح وا یکم !نیفلو ارز یربخ

 لم هلن !یرادس حست دارن هللا نع هنوکل ماعهدةدرط ءابنا# بولد رویت

 | ةمخوا ضو یاضتفایک نک |شلوا قسقحت ندا مد هنمهددوحو اع

 ندنفرط دبز ی اداهندب» قنشاتبقاع بو لو! تعج امم بات انع ندنراتءرع ۱

 غاب شور سکلد لخت لواو + هارد هد الترك تشدهان اقش ءا سن دیا قانعا

 اخد اتفا اس آور ناس هلا فر اف ار دق شد و یردارب یل آو یرسو یکی اتم الو
 |ءاضراو هنع هنا یضر نیتسو ئادد اهنسا مر انهرنش اعلا مو لاف ىدلرا ماس ||

 مان سنان نانشس مادقا کی | تانحب دیرولالمخ « عطق ب رع تم
۶ 

` do 

 ىس ڪڪ



iir 
 ےس دححص

 : هنساحا هاگیاشا ی.اعدربد تراواةوع زلا ناھ همة مسو هہاع هللا یلص

 عع لصاو اد یاتکنام رها دالا يمه: ادت لزا »ی دناررهد اتاما

 لا _ھتشا هعاساع» ےک لا عامسوشوحو عا را نالو ایروهدو س>

 هر دامور دی یرانالراردا هرفستک ر حبو دنا لا ےرا ل ہر دڈ ہورک اهورکو |

 زهد ن وکو ۾ راد نال دس نیراناکم هدن [لراناسهو ل مش هل راشود
 ۱ عحرد رب نه اطب لو اهن[ تاب هد راد رلآ بارش ی.هدهاشمب دع ا !

 لفاخت ه دملداهدن ام لنک » هام د# ی دلر انا :! نارام نامارخ دو دان

 تودناد ايم لن هماش ف یون دحمرتم رب دصقام>و تناهاول دردراشع |

 فثکتمو رهاظ:ر ھاز مو ثو» فدکنم تا تل اع تاتفآ هدقدناوا ت رشاد |

 نسح هدایز نی م نر ٭ زا هارخریما م ی ید ادیب مهخ ندضرم؛نیدلو |

 19۱ هنس ق یدمل واراد و څا ةو نع نات س مقوا طب هزابر کی در رای ری

 ههرکسع م ق + ی دانا لاحرا هباشهاکر ر اب دیر ی د .هس ند هرم % هم ۱

 ض٥ یدو ی ساو ني هار بو دناازغ یاول هم>وت هن ارام بن اجره رر طظ

 ار تا>هدعو ب هد رم زج هو ما راهاسق # را رت ارس یرارتریتع ھ ۱

 یفار دص نی لاص فاس42 ندنزک بادصاصاوخ نالر صاصت+| فرش

 لر طحهدت زا < مسی ام هااهّضرر نانک اس ص دو ین ام دعس صاح

 ل فری ص هم هن مکر نال رای هال اب دد س شدرل هدر دی ورعاك رات تو دنار اره

 لباق ۳ *4:اوریع م ی

 | لصاو هنو یو نا هنس یرلت کربلا ضاق تای تدمدوخهدلوخرب تولوا

 لوابو یاری ایر لدن و دج روت داوری رخص نالوادودءهمنداسند

 ۱ ووراو تمض> # قب دص ترمع> * نادا ياا مرد شلو ا

 هنس تام هنس تام
F4 ۱۳ 

 | فوعننجرادبع « ةدسءودا * یارهترضح ۶ ناد* ترضح
 هد تام هثن تام فنا هس تا

۳۵ ۰۰ ۱۸ ۳۳ 

 ۱ تام صاف و شا نم د مس ر تام درز نی دمس »¢ تامری,ز تامهلط

 هس هس همش مس

o£ ۱ ۱ ۳1 ۳1 

 نهجا مهیاع ی امت هللاناوصر

 | نایب هل اتد کت شان نان ع نیا هواارمهان دید ناسارخ یلاو
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 وراد ناعو ن رج و دنهو ناتسعمو نا ارخو هرمصد بولا یا *ازادناویوژ

ame 

 ی

 قارش باتفآریشع# نامل برغم × هتدرفاع 1 هنس ف *یداوا ی امرف مکح

 یرثک ادریرب هفت اطنالوا فاکس بولوا ناعادشروخ یر شمل ءا نامل سا

 | یدلوا عوتنیدمّتتسه ییرط كلاس هللداشرا عنانلا نرهبقع کس رس
 ناکسالاما هنریخهت سرقة ر زج تاذلابهیواعم» هب اور ىلع ٤۷ هنس ف ±

 هیاو هه لن هرو اعم یرید دن همفطنظ 3 »ریه ء۸ هنس ف می دلما تعز ع

 سامع نی اررادرم یدنرب یلغرا هد اور لعو قوع ت ناف بولر ا یری
 ررع هدهرصاح مابا * یدل اراهظتسا امه هرکسع لوا یربهزلا نب ور ع او

 جیراخ بو دیا مارخ هق دص دعقم یراصاا بولا یبا ترمضج یر ادن ا م فرش
 هنع هلا یضرردراشاوارا ون الا عم ران مک تراز ت مدرن فور

 ما نرل ا تاتشن آری شع رد تو دنا بات ی یور نکس یو ےہ برع × ناریش
 یدنلرا ماف هلاما هما د فرطنیکع ام اتلاف هز ءاداو مام هده ستو تع اطا

 نکی اهد نشا یلاقرق یتیم نسح ماما ارز همطاف تقو « دقن ۽ هنس |
 * یداوانیشن تواحهدهعش كانرطعلاخو ب نربذلح هاگتهزن مزاع |

 تربضح مزکمدفاح نیفر طلا م رکن وع ارج اف دنرب رطاخ یاضر لمصحت م یف
 ترم عرشو» مست ی4 وکتم مانه دمج یامهماما بانج مد ادلودمس

 ]| ددو مام لو صح الج اع نابز مان نز لوا بو دیا دست نیع لدن اسو ق داہش

 عنان ی ه بقع + هند رفا لم اعر دنو یم جد ید دلو ا نار مخ رهظم هل |نامرح
 هکر دیو یمنیس+ ةنسف * یدلرام ارزو | ماظن نسحیانب ناریق لرم اتها
 قوط هدا ہنر سا ھرکرااعوط ق اک رت کک | بولو ار فط حت رسم شر رفا

 باح ار هنر کس نوانالو |مالسا اس عج عع یرابانجر کس عرس ق ھلو اناعا |

 ura نوعا قلو ا نیما ندنرکمرب رب ةف اطناکشیبر دغ هدهرواشعساح هل مارک

 جس هحاس نی دنلراانب ناوریقاملاح بورهرارقهنساش نیصح نضحرب |
 لج ار ذکر ظن دحرول ص لگد در ان لوا نکل »راد دم ار اتتخ ای اخر الا

 طب ےن دارا ج واط ماتم هدننآ ماو دو عاسىر وا ناتساکنحرن رودندنسهرت اد

 یدلبا ف: رشا ی اه لو! بو دیا بادحعتسا ین ادا هو رک یراد ان همتع |

 ردراشخ ارا تخ انطون ذدناک مورا تع ی باح تارمشحو شوو یاو |

 تق راناتلوت هدنول مولا دعت زم ۔هدیارارق هدرب رخ ورا دوراد لرم ی ړما

 ماعرفن ترض حرامه سفارت هکنوچ» یدلدا فونقورب د تری دروشاوا |
 اتم جج ج



۱۶۱ 

 منا ترملح هفوک لا لص دبا تامسز هتمنارورووضح تام یا قاچا
 | كا تاسح هنب دقن لذبءدتف ادص هار تودناتعس دقع لدا تفالخن هتسح

 ۱ ٭« ما مین ٭* راد دا ن اةن ناز فرح هرزو| یراد رب د ممر یفاشمو دنع

 مارآف هدماسف هواعه یتح نسح لالقتساو یضن ترمضح لاقتنا

 هنبت ید ن > ترمطحت نیکی | تعزع ةن كرت هننناخ هفوک ت ودنا

 لصاوه. ادمب و دنا لاتا هل ایقتسا هلن اهتساراهاتسو لاتو تب رخ تاودا

 هقاشمو دمع یراکدتنادقع قارع رکسعراذعلا غسلخ ناد انآ هدقدلوا
 ندا تداصا 2 راک اب تاق اند ثنآ نع ن دنر اپ طار ار طاو ځا ضو افلاضت

 ي نورد هفصت ندهعزانملئاطفو لغاشم هرزوا طورش شضهدرادک اراپ |

 هدنمانع /یآ یل آ تو دلااضتقانوا مه مزغ هزین اج هردم هنکساار ادو

 اور قوام ریصت منش ولت ید فال |« مال ردم داک ی اوفر
 لد دمت هنراماسالب تقال س اہل ند اضف ناول د یر ط # ااو ضع اک ام ذو ھت مخ

 تقوزاو دنک نودا لم هنتمذ هبواسهم ی لج لرایداننخلوا |

 روش ی *راب دروس لا غشا هفرص هل الب ار ذ درب ا ترضح شش نر رار زع
 لوا ( همای تفالخ دع مراهولنصف ) نیهر از یدحاهنسارخ الا عر |

 هداهرول حا اوعاب ولواژواشمند هنس نا سقط ۍراټم یک تدمكنهغاط ۴

 قسو ×ز در رح یراکحد تن تفالخزیخ لاغشا حاط اصر فن ترد نوا |
 | تولوا ال هری ننلاح امت نیمکت ام وب الو !ناضسفا نت هرو اعه# هکه رزوآ ۰

 هل دم * اونم ب یرنلو ا تفالخ تمہ ڈنر هدنعارف نسخت مامااتینا |[

 رم دمد م ق#یدانا لاب ازتف درس ین «ةتسوا تورو تک اؤر هداك

 مجد ا تراغو یس بو دبا موده «موزروشک هلا تاع رف تازغ تاظر ان ۱

 هذ یاب یدلدا یدضتوهرصاحقناکسهننامنطست ت دمر و ٭ ییرفتایرافک
 تنا ار لغسلاها ناتسادازو نات هدم ن دیا ناصع یاول < یالعا 6
 لوا بوللوا لاضرا ساعنبهلناع نوح الغ ات سکشا نیراناضطوتع
 یور تآ هل اسراپ رفض یاب سلم ٤ڑ هنس ق « یدازارضصزازکتروشک

 قاهر شهد اتسکرتراند ٤ ٤ هنسق»«یدنلوا خف لباکر هش هدن اتسدنهز وشک
 ماهم کو دنا تسنلا# لوح م هتشق# یدنلوا قالا هنانمالشاراد

 | یدالواناسنسو !یآ هبواعم مته هنس یکی اک هما نیدانز نالواناساع
 ۱ ایوابه ت اغ ی تانغ اتفآ هنلاتفارش × یدمانع ا قاتما هندادع |

Sn. 
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۱:۰ 
 ۳۰ سس

 11 او لعو غوط نیر هنصال ارضمصاعلا نور نالوا یلودلا نما
 لسع ترمشهدآزام مان مزلق ی ییضرتشا نالوا درمان هنادم ارکب ییا ن دج رصم

 . زنه یرونک لوا لد ایش ب رض بو دنا مدع ناور هر یال هلا مو ع۰۶
 ةواعم#«نام رخ ۳۸ هنس ى # یدلنارمدنو لاله ەلد ان روکا ۳ کی ٽن دایک احو ۱

 جیب رس ندتمی عوط لوبتبواازاجع توزع ذنب ل عةاطرا سرا
 ۹ هرکصت دک دتر !مادقا همارالا هلا تمرح لتهو مادع اهل. افبخ فس یرانالوا

 ۱ | A داعتعا دلابنموم ےھت ج دەدنادازدىل وات رولو نم نزا یکن ا نانع

e تزطح #۳ ٩ هنس ق + یدلد اردو. اعدت دا مشر دصو ډپ ردغر شع هتشک 

 لمف ندوی دازر دام تعا نالو از وک مم هدند اهن هې حو هللا مزکی ضت یه

 یارعناک شیب قاقتنالواهدع امت !تروص هوغ راک دت ادا رم ل مروت کک
 هرزوا یراهاو ده دنا دم یلاخ هارکیودعءایس یک | عانتما ندهد غاسم

 ناریویروشک نالوایوضتم مکحورط- راد تراثو سوی نالوجو دنرط
 لعنامرفهلبا شو دنا من ناراذ کس تملصه طربوت هرور طلاب «یدرار دنا
 یییدنلوا هنداپمدقع هرزوا قاوایراب هدماش هنو اعم ےکح واه دخارغ لو
 رح رثا ندتمامق بص هنع هللا یطرر دخ ترمضح ×ر درو طس ه۰ دهر وا خر ات

 ملم نبا هک ی دباراشلوا هفوکد ی شهد جوته نوعسادارفةواص ضرر
 تر اع او دنواشوخ نالوا ندناور من ناکتت کک داپ هلق ء یش مانی دارم

 بوردشربادول آر هززیشعثمخز رفع ىلع هنرادوعسمدوحو نو ایاشتنا

 ۱ رهشق × یداد |ماهتنا ست مادءداتفآ ی د یو دذکو ب ماکد شو لدا تدا مش

 ۽ رعتدم * تفالخ تدم # هنعهللایذر نیدراهتسل لر ال اناضمر

 م

E 5 

 روهشم یاو ا٥د یراروربربق ۳ ږدو ص چ د قلوا ناصعنو داز# ند ول

 ۱ 1اكاخو %# لب دمت یاکم مااد دد نسح ترے یرادنءلد دنزرغ بووا

 . نالسو هملطوربزر دن اور ضعب عارب هتش اکن ج دیکو دنا لب و هعمق
 دنا

 | بیصو ران راعو ترالانبابحو فاعلانةشذحو یمراف
ac <y 7 

۳۹ 

 لوم عنارواو دوعسمناو ییدصلارک,یان دو یرادل|میتو یوراا
 یاب دارت هدنتفالح دع یضا ص بانح قرة سواو مالسلا هملعینلا

 :E ندمنعو چب يانکننو ینا ص ۳ ترض * ردندہزعاأ ندنااقر ی

O REGRESS FERECA ERR LASALLE 
 ےک یش



 || ةعیدخ هرکصندقدلوالاخ ةدطلغرېکد ب * قشردقزوس دب كس لا توا ||
 لتنالخ نالذربسلا میتتسم بکو ک نمک بصاو فح اصم عفر ةر وشم

۱۳۹ 

 !یداجب یدلوا لاتفو برح فص بانرتم ده اقم مان هسز> ہ دب نق هرصح

 :نودرکن وکدرو> ال همذزادنا سکع نوخ شش و جزو نهر بز ۳ ٩ هنسلهرخ الا

 تاوخ قرغتسمه الوب بولوا تعحا سم باتن انع هبه دم بوصامدانندلوا

 تجر هل نیدوجو یتشک تایدبءینتشکرپ مان یشاجمو رع نکیا تحاز
 ناو يمن الو هدننهابس فصو د: کک هسرا هل # ی دل ادو ان هددودحان

 | كنسادعام بولوا ناشچ بوصناشفا لا هلن اکسب ال ریت کسا ن
 همدآردق لس ح وانواو »رب زور لد اراذک تریغ هیت یرادتقار اوتسا ارق

 هد امان مارک | اهتعهّلایضر هد دص تر فخ هرکص ن دق دلوا٭ رقهرارقلاراد
 همدصداید» نیعلاحم تعج ۽ یازوا» یدنلوا لاسرا هم ازا هنا تو یر ط

 هل افتو ضد یر امتسد ص اعلان وز عهرکصندقدلو اناشیرپ هد !نیکورهق

 نوعا تسكن یتسالسا یاولهواسعمنالوا قا قش زارف هقشهدماش
 لیزوتوا بوناواتعزع تار برت هفرط لوا هل: ارکسعردق لب یر کب

 هلاسةتسانرابانح یضترم یلع لد | لاتو بزح تاودا ج د ماش هایسرقن |

 ق ریکوراد هلولو هعفدناسقط هدنآ تردهدماتم ماننیفص « یدلنالاتسا
 اب لطاب هایس فض نکفاهنخر قاب ماما بتاج هدنرب رهو * لصازهریث| كلف

 ندهبواعم رکشاو + لالهرو الد دیمردقزوس دل یکی ۱ ندیردبجرکسع ۱

 ۳۷ هنس ف یدلوآسس هتعولط تم اقتسا لد هر اعم تع مو * هنعوحر

 | ناسموش نامم اش بول وا ه دیو تد نه ها س فص هع هللا یضر رم ءا نیر عج

 ردا ص ندیودن نامساا ق داص ناسا نیک اشو تد امش ف اص فالس ندنلا
 األع هجرد لصاو ینیداوا هیواصمرکسع بغا ثتف هرزوا نیبعت نالوا

 | تسمندنرکسع ین ی ترضح هدنشص ةعقو فرق × سیوا» یدلوانیّسلا |

 دبی د برح مزکم تاذ لز ان اور لع بزلوا ن دقارشا نالو اتد امش ی ای
 أ | لع ترضح هد مكت هض مرغ » ةمضق هر دث | دعلا ف رشم اع مررت
 ۱ هل اضت یه با ن>روشورش تارا هدایزندکس نواندقارع لهان کار وم

 ا داښع یاجز اد هنا دم × تولوا ق اةشز ارۋ هقس هلت ااضر نسح ةع ج داسا

 | یشداندالوپءقرشسدنررقناورنبت هجراوخ ردق ترد تالوا |
 ۱ قعلو مدق تا هدفا تخت املغت ب هو امم م ق+یدلوایداههداپلا ۱

 ا مس هم



۱۳۸ 

 FEE یلاعت ها فالح هنکو دبا لکد رادربخ هدر الواو نیعتم ۱

 ناو ره نافع ترشح هرکصندق داوا متنعکو دیا هح الا یرب نزول

 بفاج بولوانادرکور مارک ادصارثکا نیک ناکم نعت د هاج حانجریز
 ناشع ترضح ییفالخ »سابل ۴ف »دلو یلوتسمیلکیفعض هنفالخ |
 رادارشآ دح ند ذرو هفوکورمصم هلی دند ملخندتماتتسا اب تما ,

 نسح باتبآ هک دتنا لاهتشایرل هنتف شن آب ودیا عاج هدف دمدنیکسلا

 رادم تاودرادراکتمقاع نکا نشو اافطاهمن سمح وای لدا باک اری د دی
 هرک هن دهاع موعه هعفد اهر ف ماراو نوک سرت ستا هجو لع مان آ ه څن دنر

 | | لخادندنراوب دهی اسمهرارمشادو رک فطر ار اذ شاب ەد هز اورد نیم کم نط ا

 ترضح هلمترشابمرقشا .قنرا قشر بقلراج یرنصما بواواراد نه
 دید ابهدتجر یابرد یرادوعسمدوحو تالثو «دمهشیراب انح نرو لا ید
 هاضراو هنع هلنا یضر نفالنو سخ هنسل یذرهش طساو اف *یدلوا

 *رگتدم + تفالخ ا

 | لاخهرکصندنوکح وا یرارپطمذسج هنس دهم

 ۱ دغ هطخریخ ]رو هعجیالص × یداوا دی نا بتر وتسمد دوش نر طع

 | نیرابحبو كلام نر تقارسهنع قامت هللا یضرر دنا ترضحر تمدن فرنش
 ]| ون اوریهز ی, امعو هحراخ ک.دیزو لفوت نا ت راحو تماصلان.سز اورد

 || ردئدریهاشم ندیاناو ضر هضور مزعهدنامع تفالخ ماوعارع اشدبیلو هب ابل

 ]| )سو هلع هنا لص كت راترضح ماعرش × هنع ی اهت هللا یضر ین مم ترضح |
 +رولواقالم هب یوم فرش بسا هدماشه مالا هې خ ند ات ولو ایر ع یا

 || باحصا مازاو حالا قعاواناجر تجر هناك امض نام ناعع ترمتح

 ]| مفیدلوا مار هتفالخ . ءامغا لمحت هاوخ ان:اوخ یضن یم ترضح هل: مارک

 ۱ هدنت هوکح هفوکو هرصن یراق وار اکسلط 2 اور لعام ہتع هل ٰیضرردزو هلط

 | تولواریکسلد نوغا یراکدمزوک اضرایور :ندنفرط یضت نم ترضح
 | یوکهلسهناهب نا نوخ بلط اتروصوءادخ تدمع لیاری ارا

 هدنعرات لزا امنع هلأ ی ضر هق دص شی اع ترمضح مراد دتداا دص دنلب لاح ۱

 ]| هتیافرطخد نینمّولا ما .یامتعضع نب انج وتلو هدا مغ مم هک ||
 س -آ یدیطن سح ترضح راد دنا هلا دادو ج دوز هتنناح هرهو هلاما

 لاحرتوطح تام دنمهجتن تو دیا ب اک قوس هبناخلوا هل دصق انطایهنتفأ[

2ِ 
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۱۳۷ 
a 

eyتا.  arr merema eg ee pan aeیو سو و  

 هدروشک ل والبر اره درهق هم دص درج در نالوا هنناماسلوام تاطلس هقشو ۳

 هلا حی ترثکو لخ داف یا صتقا» یدیاشاوارادادانر عزا ذک دود

 هليا زانو حزضل تالو لاها نیک ازاردیدعت تسد هماناعر لاوما

 ندمافتنا سست ماد و us نالوا طلسم هنرزوآ.ت تدنفرط نيج ناو اخ

 شارتاسآرب هدر شخ راځو * رارفغدیرفو دبحو هنساجر ,ناج ع ره صیلخح |
 دهنگزو * ثحار شاد ارا لنس بودنا رامتخا الا هنس هارو |

 لوا ا5 هناهاشنالرا یس الا دقن ڈو هک یدیا سعات حارتساو باوخ لمم

 ۱ تارشبارخ تس م هزا خب درج درب بود راتخ الا تواسیراکم انرادغ

 یراوتمهدیر اره ننابرع نتو» یراعندن ارش تام سابل نکمآ فاوخ

asp” 

 "هموح ضا تما همش دتريغ یاضتقمرپ نیطنطسف ن دین لس مق»+ یدلبا

 یتشک هر زوم تلا شد لام الام هلن |لاتقو برح لاجر هناجر را ذخ اند هر دم
 نانلواراضح اهلماعها ماشو رم ماکح ب دنا همه السار اند لح اوس مرع هلن |

 راد دلو ارادوریک یزورف نیت اوچراچو دل اردک هد بردناممنیارقرفظنیافس

 هباغناریشنیکرشمناتفض هبورو × نوک فرکنشابر د قوز هدا نوش یوحع
 ۳۳ ةنس ق یدلو اریضزر اتخر کرانا اراب ثم فاع تولوا نویز هذنس هعب ن د ||

 ماظم لوا هشدمه توا وا هد همای لاعنارک تن احتسدهمناوید لاعارثکا

 ماتهاودشرطن قادته دق دوا تداکشهعقر حفر هتف الخ هاکردندراهشوم

 ندر اضتاو نرخ اھم ێا ر شار اس ەقتاط لؤ اهر او ىه ادعام ند خر دخلوا

 وسوس ندرت داوا شزاولو تاغتلا متحروطتمو ب ن تغ واط غر ہاظمەدابز

 زادنآ لنس هتفالخ ٌهضورروآرا تخرد سکره بولو ادن وکو تفک نما
 || دزد یو نلتللادس ترضح دورطم ۲ ق راب ده ازاغاهملوا ممنشتومط
 برقت فرش نزولا یوذ بان هصاعلا نت کح نالوا نیمرکم نیش
 لوح مان دة نالوا تااسر هو بخت ضح هقدصبوریو صاصتخاو

 !یدلوارانکو زامصراکتاداو مدادتشا تعا کودتا ہل هناو ص هر دري

 هعقر ى راكد تلا عفرنایرصم ندخرسن هاد عر هم لاو +۲۳۶ هنسق

 ناب یلوا دا نم لوصح شش هعتن هل دا دما لاستا تداعس باتا تداکش

 aS :اوا لوضو مرک« نان م د رکو راووتم یا

 | تعزع ر ثعءا هتد رص نیرو هظزو لم ب ,وتکمنالوادوپشم هدشرط

 | کودنا لناومم طحو لات ترضح ریه هدک دک هت هنده ت واوارقس

 و

eی  



۱۳3 
 حس ےب

 | هّللادىع ی. هننف اتم دخروشنمو «رباج ەت همش :رفا تکلم هلهدادقا ادم

 تاحوتفد افلم کلا هکر دیو یه * م FRE رغ هنهان عفان

 نددودحاند وز نالوان د ءارغ طوضم هدننصح نصح مانلط.دس لوا

 *ردشلو اراسلالماک خر رز كسر حوا یراوس هصحهرکسعردق لس نا
 یصصح هند ااو ست هد تب فایراهدق داوا لصاو هب هم دم ل الح لام سج

 ہدیازملادعن بوادر وک بسانم قلو ا دقن عانغسانحا نو اقتلوا ناسآ ےلست

 کاخ ×یدناوا تخورفهنو دلاس زو شب هصاعلان. ورع هليا هدحاوۀقفص
 ماش»یلاو ۲۷ هتسق» ۍدلوامالساراد سلدناراد هلماعهاهمقرفا

 صخ سهنصالاخسا سرقة ر زج ندتفالخ هاکرد هلی اما اریاو حاحارارههبواعم

 دم تل نیمم ام لاس لاس یمیلاهاهرکص ند راغو یس هبات یب بولوا

 ةنکسلاراد نامو ترش همح ۲۸ هنسق+رلد لوا ناما فک لاحهدوسآ

 لها م ف# دلا ماعجان دقتل ذی هتساش ىلاع یار ماناروز هده ده

 نادیهتمه تسردتشد نماواچ+ مسن اما هد ز رر ےطص او * سرا

 فرش دحسم ۲۹ هنسق » یداوا نیک شم لذا بوک لک نرد نادم

 یضرع شتلازول لوط بوناوا عسفرتو د دشت یانو عسسوترارکت یومن

 بوناوا بیئرتو عج هدننامز قیدصترضح» م ی یدلوا عارذیللازوب

 بابل !دنو ےقرت ہد دمتم ےس نوش مش شه ناناوا عاد اہ دنس ناخ هصفح

 ف رمشخاخ ۳۰ هنسق» یدنلوا ےس سنور هدارااءاوت فدلتخ الا

 دقفت بوشوده-درارب ندینمولاریما تناماتسد نیلس هرلامخ ترشح

 نالواناماهروح لخاد# م ى# یدلوامایم لوصح ےچنم ۳ ماعهاو

 هرزوا قامو دبع صقن فاکس ناسارخو نات حسو نامرکو سر افر وش کک

 ریشه برض ضع بوئاوا لاسرا ماع ن هللاد بع هرم هد رک اح نیک اق افتا

 ۳۱ هنسق»«یدلواناعارکسو ر اقر ارکت هلا ناما دونر ضو # هل انارب

 یاشاق مدقم هنس جات هک ه نع هللا یضر سابع سانلا دس ترضح × مر کم ع

 هضورزودهدند+یدناراشک | تعر ۱ رظن بک نداق یاب دهاکتهزن

 فوع ی. نجرلادمعندهمشعو دوه دم ن هللادمعبولواا ةع كلم یافصاا

 هحاس د یسراف ناس نالوا غااب هناسیلل ازوب ىکا هرزوا نتتملفاو

 نابهاورلع ۳۲ هنسق ٭ راد دتر !دولحلم یارسنساک مرءنددوحو

 عح ٭ ردجراخ حارطان.:دبعو ا بولوا ندورشع هیجان قرف دوعسم
„er a aaa 



۱۳۵ 

 دو الاشو هوصه>بآ ارش هن ام هنو هر مال سا € هدنرلتد الح تح ارو

 1 یراسد دنسو دنه دحر ساو جو هند ار ارز هر دنکسادش |

 1 حهاح روزو قط براوایراح رهطم عرش م لال رهشیاازوت والس و

 ترش دحو هزانخاراص تاریمکت دادعا دا واامسادهمم لس تردو |
 هاضف بصاو ناوی دز لاماا تد دات او همن م مع رتو دالوا تانهها مس یوو

 | هللا هاچ «ردشهلوادا دمت ندنرا هنیحر ات ۲دادو ل دعاب غل خ لوار اصماءانبو
 نیالعو ناوزع هشع ندربحا شم هدیراتف الخ تیولءازمطاریخانع یلاعد

 هنسح ن لبحرشو موتک ما ناو هادو | قد دص بانحردیو یر لا

 فاو یرعشا تامر او ساع لضفو لیج نیذاعمو حارات ة دعو

 دلولانب دلو نامعنلاناةداتقو كلام نارو یشدح لالبو بعک
 | مهار ادسلاماهبرامو هعمز تن هدو رو شګ تان بذ ز ندد هوم تاهمماو

 RON اوّضر «ردرل شع | محر برت موج هن اهفاض دنر ع یل ااو

 برعو ج هح نا طاس *۵4:ع هللا ىر شرونلا قد ترضح* نیمجا

 نو جبار یدوس ن انرا × رولا ل هتد دف ان رمع هرات لننرات مضح ۱

 نیرونلا یذترمضح هتف الخر دص هدمراز مون هرکص ندا اجو ث ماجة دارا 8

 هتموکح ماتمو# سانلا هتسالادهالاو تلخ لوا نوا روک لع نان |
 هللا یضررع * ترضح × نر رش ءو حرا هسا م رع لث اوا ف #٭ یدناواسالجا |
 مادقا اواو ادا نار ر هانم للا دی ندنداحادالوا نک ارضع هذع |

 مان هتمفجو یفا نر هزاوداکاح هی روصتو لا حا لراشتهد دیراک یک ددا

 هلی آصاعلا نور دید او ص نان ترضح نیکع اروهت حست تشک ی مدل ھا |
 1 ند صا صل اع ی مالادہعںو دادا ندنل امو ر: کک هساتاوا ن راس د

۳ 

 ریشه بز ات نت کس یرونادمهندنا ناعن و دهع ضصثن» یدل !صالخ

 هیر د نک سان دیاد اپن شو یردغءوش» معاد دتا ب داترادقهرب هلا قاز |
 هنس ف ی دنلواتراسخ لا مرا هل اتر اتو ل تق ځد هنس لاها ناخ ر د [ورصم|

 تا هو ةع در و ناقل و ناراو سیافت هلرب شارفظرکشا ث»د # ر رم شعو س

 | تولوا یمه هال سا كلام لد هلع نالوارکو سرا نت رمتلآ قتلم ناورش

 ارتعم نیتمولاریها ترض>» م ق # یدارا لخ اد هرن هضیق خد لاکر ابد
 ۲٩ نس یف ی دلما لزب مر دور ات ددح یف هدن رعآ مرح عسوت بودیادکم مزع|

 | د نح لوا بوئلوا ا وقت هح رس یا ن دع ن هللا نع رھ اچ ته وکح
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 ب مشعش لس نوتا 2:ۈزۇا ناتا ۇل بها نامر مف یدنلواالخا 1

 دلاح قی ی داوا ناما ےکح لالذ یار چ ۃونع یک انصیکدحاو دعب ۱

 هکی دیاراشخ |ماسق هنساد ارذ ةولصتنس هدرجسم_رحض م ویر هنع منا یشر |

۳۶ ۱ 
er2  

 ۶« هنس »زا داوارورسم هزاز وضعا انغروصنمرکشا بو دنانکورهق
 کم ناتشرمردق لب یللازونالوا طلسم همالسارابدندنفرط درج درن

 انکے ادقاةرادارارتسالا لع توکم وا هددنواسپت دو دح ایا لالضورفک
 ماننازوربف یرازادرس بولوار ادهنخو رع > رکشاراوتسا دسهرکصندقدلوا
 تاععرفظ تارغو × اله اخءد اتفا هل ست وه بورد : هکسزوب ماجر ةد ۱
 هدرا ګرا ۱ هنس ف # ی دار الانح رف هل رر یت یدو انوریم دن ودع

 | ناشاوو مقوناهفصاو ناسج رد آو نآدمهو روند لب اتب اوز یالتخااعو

 زاربسو نزرز اکو رعطص اوروزر شو نا شنرطو نا حر حو یرو نا زو نوزفو

 ادح او هلا مالساهاسنارم .ناریکمو ناتسه-ونامرکو ناسارخر و کو ناجراو

 تاحرهبرخ [ماعداناتحار هدهنن دمهدلوقرن و هدصج هنع هلن | یضر دنلو نب

 ص ندر دگر ورینورعح خر ندناتناصاهددهاشم و تاورغ تودنا

 تولز ا تد اه دش تاریسن کمغوب ل لج هديا لش هطقن عضوه دند وجو

 فهلت دموفسأت هدراضتحانیح .هنکحدناشوت لحاماحا هقن | فتح

 ےندالن صعد لداعهاک او هنروعو نالت ع هبو اعم ٭ م ف« یدر دار اهطا

 ۱ ننمولاریما « تروح ۲۲ هنسق# یدلبا صالّخدا ندداعا یدانا

 رادخز هلبارا دنآر هزرعحزور دن ملکه سمانزوریف ولولو | همعش ن ۃریغم لولم
 قفالخ سما نیغلوا نیمعت عنام یرلاوقتو عرو لاک ولو ار اضتحا نیلام د اهنرمسو

 هليا د دع ن هو ص اهو ین ان دعو ماوع نیرییزو افت یه لع نافع ن, ناڪ

 مارخ هق رص فت و رک دزور ٭ بو دنافقوت هدنرانند یوع ن,نجرلادمعو

 ها یذرچشرخ اواق*یدلب |مارآورارف لطف برمضهدراغراترضحر اوجو
 ها طراو هنع هنا یضر نیرمشعو ثالث ماع مارا

 یادقاو بّونلوایالتخ اهدنرار«یسدادعا ۰۰ ۰ هنس رهش هنس ا

 ةقماخ ةف ن نهتدمر هدست اکمردصردشع, اج و ولو لا قا

 نشنال هلن ایاوصتسانا کا صس ی رک ارا ار رک تاو |

 ن » یدلوادادرارقفاوضیآ یوگا دص هليا یفاونع |
 تسارو



۱۳۳ 

  ترعهماعیمادن اهل قوس یضت یه باج بولو ار اعلا لم اکہ در انتج ارا ھم

 دالنندننرطلةره مور بلک» م ق #یدنلوازامنعا ندمان الا دس ترضح

 نوک جراهدنساره صج هی ارکسعردق لس زوبندیآ موسههرةبمالسا
 یلاعت هفاداد یزورنامشراک تن بونلوا وترتب برع فاصم فص هک جوا
 هم رکم "کم مع ارت نینمولاریهآ تریضح # م قب# یدلوایزوریف چت

 هرکص ندر ها یآزکس# 1 ق#يدلد | عیسوت ی ارح رم مرخ بو دنا

 دالبرتک نخ دو سوسورتست تولوا نم دهاحریشعش حوتفم ةونع نی دصنر مث

 هما نامادنوت نان ره نالو ایک اح × یدلواسورحروشک یہ هبزاوها

 دشزوخوترب لوم لوصولایدل بوئاوا لاسر !هناشآتفالخ ناتسآ

 ندرک صبا ندنارب حسن نغلو یدتمم هتد دصآودنح ر قی یط لنا قمفرت

 بولو ضاصتخ | فرش هلا هبرصمزادد چت ص اعلان, ورع یدلیاناج

 عاطقنا ۱۳ هنسف# یدلوا ل لد یوق هیر عه رها تمارکل  هقاطب هبضق

 نۈناك تیز نان تاق ندعورمضو عورز عفنم هليا نازاد اولا ءام ناتىق |
 * یوم هغاوا کهاز شطعو عوج شتآ هد هنط هنناکس نورد
 دربهآ ۱۸ هنسق# یدلوایدان د:رهنس هذام رلاماع هلام ریس لاب لواو

 نکا شاو ارب ن کرب رج شقن هدکراوت بتکوب دیدتب !صالخب ندیکنسیرک

 برعم ٭ سولد رط# روسٍزوک ی نقد یون هجو#ر دراسع | نیمع) لک موس سج

 هديب سدا تییویلدر * م ف« یدلوارفظو خا ریشعرطتسم رب ی وهبولو

 ةدمبعو | ندنیمناتو هناکزکلابودیارومظنوعابطند هبرق مان ساو |
 دنقداعس لب ش یرکب یلاثماو لیجداعمونایفس بانی حارطا
 لاحتراهاوضر هضورناشس فان, دیر × م یف# یداواتداهشزعزلاف
 یدلم |لابقتنا هنهاها تسد هوا عم یردار ماشتموکح مامز ل عدا ۱
 اشا تق یا اندنناصا راهناخ صع هدنفارطا یومن فرش ده۵

 *+ندوم ۱٩ هنسق# یدشلواقانطا هعداح صرف حاج لواتوئاوا

 هدمانشد تن- ماش هنع هللایضر یشح لالن* ی رفت ترمضح صوصخت
 لاو هاش ئر قلا ی داوو رينج دو ٭ م ق# یدل ا مالسلاراد بتاع مزع

 | تن ەس دم یلاها هللا سرا عت عاولا ارشوارب صابعلاب ورجرمهش

 بددومو یراصت دول ددوو هرزا عح دالد تونلوا الح اه هفوکن ار

۳٤ 

 || هبذوا اوا دنب مشع ماع نیخرو مرک | یارهالاتاذ رص مخا کرد رغ



 ۱۳؟

a 1 

 یدناو| سر ی لاج!ذمینکل اتم الاحانب ىلع صاعول یان, دس بولوا
 هد نق هدا دهس نیا ود شایوالصفتم ندب امج بصنم یشسهداالخ لوا

 هدرادوریک ءاننا بودنالصتم هراردرهس ناکسشوکیراکس و لنج؛زاوا

 هاج ۂتخادنا هی اراک وردرارنشاهدایزندکس قرف سر مگه پسرادرمم

 دج ف ندنسذح دقنو ×رکم ولج ندناىمالسا یر طر فلن ده اش« ی داوا مهم

 یجد هسد اه رخ 2 هدزورفرور لوا» ت دولوارتآیزوریفر ؟بع بدص) تمنع لام

 حص سه مان فاواک شفر نالوا نضمن دفرت هک قرهشلاکیداوا میده

 ندنکلت تسد ےگ نات درب ,رهاطیدباراشع ا هاسهارمه هل ان + زىم هک لع

 مسقت .هدنزاند سد 'رفظ سیخ تمنع لام س اح اون ادعت و ناو ا عارتنآ

 صا 3 یف ٭ یدنلوا ماست مهرد لس مر در ر ندد هنر کلا هن یزایرهو

 نر ق ەدنماع هنس جواب وناواعو ارش هنساشهمصدره* هل !ندهولا ریما

 نیغلوب د ادزاامو فام وب دار او فرص مه دل املا تیب یل امت هةلماد ٭ × ی دازا ماعا

 نیرج اه هور اصنا فار شا بونلوانیواودنرو د هرزوا ی زر یار نیزک اعم

 دعس صاح «۶ یب ادت م ق*یدنلوا نه صصح نوع! نہا مداح ارت اشو

 نادم نالوا ےگ رس اک !ع.دقهاکتخت ہلا م السام اس لس ش لا ص افو ان

 دولوارومع عنام هلح د رم ماحنا ناورسخ ماگاب بو دیا مال اماهنفرط

 الکوتم روصنرکشلنکاراشلواروضحو نماد هشوکلاحهدوسآ هلي د امتعا

 راذک اسآ ابصدا هرزوآامناسلم هعقص هلآ لوتمرهحمم» السوتمو هللا ىلع
 ءداهنورودپ ناربحو هتسمد درج درب ندنسهدهاشمهد اهل قر اخر ماو نیک |
 م ف یدلوارتح» هضمف لخ ادریشعتلسیربمدرهش لوابولواناولح تناج

 راداو عج ےگ ڈاک او رند هنسلب ترددوخ هداوټر و ندل * زو ترد

 تاسع رفظ ةازغ بیصافر طو فت رثا ورا دو مهرد ن ازخ یراکدتبا

 هب هن دم بوص هلی زا دنا فک ز ارق ندرکرتشزوبزو ةط ل الح لام سچ بولوا
 تررکت خف بو دیا عارتنا عاب دم ځد هناواح ناعا هان »ناریش» یدنلوا لاسرا
 ةنابمالسا یازعنرادمیاوهو بآ ٭ م یف» راب دتا لصتماک | یلصو مو

 دمس بوناوا نماسا عضو هنرپش هفوک هل. نینمولاریما یم نیم ال وار اکر اس |

 مدقن ۱ 1 هنسیف »راد دت | ماراو نکترابتخ |هدماقملوامالس ةازغرتک او
 ی هنج جراب عضو نوع دلو کسو نونطرالواهدکو صو د

 چ دج ھھک ا

 و 1

 ra تفالغ 1. RE ین دشا نیاھآرکنسع بت هدف بلسو

neza 



۱ ۱۳۱ 
 نیش ربا ید قیمت ات ئاز لر ۷

hebرعتدم +  

 ندرهاشم هد دص ترضح تف الح × تدم همس رچ هنس

 . قیدصلا رك ین اهلنادنعو ۷ مقرا نی تجانو + ناصط نت ها

 رر ذع ن نعمو لسنا هللادنعو باطلا ن دزو ٭ هع هت ذحویاو |

 هلال اوسر تاب باز ج وز عسرلاتصاعلاو او هن اج دونا و نسق ناتا

 هللا یضر ارهزلاههطاف ترضحو لهح فان همرکعو لسو هءاع هلنا لص

 ترضح»نمجامهیلع ی اعت هل ناوضر * ردراشلوا شد ےلقا هجو تمانع
 دج لنراترمضح راربالادسرهکلاع نستا ٭ هنعیلا هتل یضر قور اف

 عف ر قددصت مح نم × رولوا قالد هبعک ن, یذع یرازا و کک رز

 باطلا ن رع ترضح یراکتناما تسد لصاو تفالخروشتم هلا بان ا |

 یال اه ایس یرکسعرمس تمدخ بولو امار هلومق هاب ماری او حاطار ازهقعاوا
 هماعایهاهمماشزابد خف ناڪ اکو * ما و هح ارطانیا:دییعونا

 ترط شرب هدق الو بدرق هنوک شع قشم ددر ضا تداه» یلدا نصرت

 لال ارت زعدهاش لاصوم ولع ندنهناحدلاخ والص ندنرطهدسع وب اهدماخا ۱

 مت« را دلوا قالهنب ابر هدزهشهدنن اهرکسع مسیک | بواوا سیمر فلت
 هزداها ةدمع نافسی نی.دنرب ماتش تراما لغ شم قلا یزور یزوریف

 هلتعاج یو ارت ةواص هدناضمر هکر ادم یل اہل *نینمٌواریهارپ یدنلرا هلاوح

 راد دروم رب ونت یا لب داشقو میناصم ی هر رش دخ اھو رب شن نیمکحادا |
:- ze 

 یخ نوالواذح تماعا همالسالها ندنآ مادقا درج ٭ ترش ۰( ٤ان |

 ی دلوایم سم خد دنا دنما د دنزرغ مان هل دمبعابو نجسر لاد بع سرش > لّوا

 روهط لوفر هعقو تو دنا واس همش داو یش ادوسماقتن ادخ |« رم صق مف

 ے لدارود نړ تسهر اد ی دی رفاكر دقلس یللاندهاحتمهرشعشو :

 صجو كىلو هەروا ناتن .لماشهادلاخو ههدسعزا ۱۵ هتعق
 بلحو ن رادو سوسرظناو هل حو همقدالو هماسو هرعموز ر والجو

 ت وا هم السا تلل اه 2 اض هر استو شع عون رتو نیهرسو هک اط او

 ردیااضتقا نم زار وضح نینمولاریما ترمضح تاادلابهدنسهرص اع شدة تیبا
ere a eee۱  

 سس
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۲۳۳۳ 

 باز توس یی ترا هلبایرگسعرسناومع |

 مور ر صبة الا شوضهرکسع هدماکتهلوا بو دیا مالا م الع ازکم یاش |
 نلوا مولعمیراف دلوا هد. زا خودههننرزوا هاگتسد تریصاهایس ۱

 تک ضع ۱۳ هسا لو الا یداج قاب دتا ما عه دن" نلذهتساحر 0

 ندکسیم هرکی ند ر طر درا رانرهش مع ئ تک اوف فازعرو د ڪض

۱۳ 
 سس

 فداوز اوها ناو نالواد مان هندادما نره .ندنفرطریش درا م راک
 ردق لب زرتوا یراد زکدب لوا هدناح ار مانی ت ویا لات اتم ا
 نب نق ن دت هلاوسالرادت مان هم مآ غا ران دتا لا ضمنسا یر بم
 هتنناجز قاط ا ههم السا كالا ین هسماسرادد قیدص ترمضح یلواماعا
 هدنشرف ار کمی ردنا هثسزادادماو لاسرارادرشجوا دحاو دهیاد-او
 نامرف ج تصاح جارلا نت ةدصع ویا هم الا نیما هب لحج بو دنا .لاصدا ین

 نیدهاحبو دنا مار آف یوز تاک م السا هناعناریشموعه «یدلب ۱ عاطم

 آ دلا حلوا یقیدص معملصاو کودتا عج دحیف تحت دا ِ

 قشمدراصح نمارس عاعج الادم»* ی داما ناشار د ریشعت رحه یار

 هدنسارکن دانجا تولوالمامهنخرط لب اص عفر دلاخ هرزوا تاجاددناوص |

 تونه هاردحابز ندحاورا محارتو هتسوس هریدا تلخ ٌهقریکو رادٌهلولو |

 ةرفح دطاع هلبا لاطتا لج ةمدص هرلاتو برحنادم#*یدلواهتسد |

 ةارغ بولوارفلانیاباح :باشنانع ناخ زودنا وارق قلا سس |
 رفطو حخ دهاش ةدهاشمو + مان هلاماهماش فرا نیلاس ترف ترمصن |

 هداملومر هعقر قطوارب رحم هعار هدرنابزو نیدانحا هورعهد<راوب

 مصا هد هعو طم هعوجو تولوا واسم قرطقلوا ترابع ندهدح او

 رکسع ممد یدلوا لومشلق مدق تالسم عیاووددع ٭ یقتسم جم نالوا لو

 رکن یرهکد مانوداح نحرهندنا قارعداوس خزع هبا اوج هننک هایسهدایز

 عزانمقهدزابد لزا تولوا بابت آ ریشعش بالسنة درب هل ایر الا سوخم

 زیکا قددص ترس ن داننحاهعهوهدرم مف ؛یدلنارارقتساة داسو طس

 ۳ :رکص نوکر تر ایک یروشکلواو هسیشعتریشفلع هلدع امنارتک ای نمره

 | نوعا ید نم یابرنا تجریش لزا قعلو|یرافرشا مم لص اؤ کراد دن ارمنوتحم

>, 

 هدرارب الاد س ترض راو الا عمال زا راوجو ران نرل و تفرب حور دن

e9 

 طح



۳۹ 

 وزیر ۳ ee بوم تم مای کد نما

 هد هس جرات ۳ یدلىا تینعوحر ِتروصض تارا قغ اه اخ قیدص

 لام میلست ادعام» ندن ول هر دصوصنم نمل وا م دقم ند ها سم هعقو صو طوبا

 یدل امض ء۵ نالوادبان نعارهظمو × دن یضهلنانذا-ملاهلرادانع هد وکز ر

 نکن اےک ندنسلاهای ˆ رش ندرلج لوا»*یداواد املا س ب یداویداه

 یی ۱ ءالع بیر اجر لب ټر د نب ۽ ار ارصایزوازاکن اولش

 یراتیبصعباصعو قبر هیااو لتق» قینرت ف قیرف لو! بونلوا اسرا
 مانرسه نالوا یهاکرارق یزاهار هک لوا ی کر دنو یم م ق*یدناواقیز۶

 هم جو هحابردرب ن دنا حطق هن اسمءارهزور ك ا رقت هدنراقالوا پەرق هماقم

 زاغ ت هکزو د دن هعرخر ثا یزوربف رک سفن نیکه کج تعنام دس ههاپس تعزع
 بولوازابن الاخءدانبنور هلتسایذانجا ےظعایو لغاتو ےلعابو یلحاب
 مظتنم ران دنا اقلا هر لوانیرادو جو هنمفسو »املج هزلا سل نایداب قارغا
 ام

Fla RRS35  

 یدلرالخم تاعنرفط تازغ ةو ظن مو »ل م ی دق د زفر تونل اراز ک
 بارار دق هک ہل نوا خد ندناع لها نالوا نایضطودادنرا هل دو خر هظوغ

 ب وا لاصبتسا باد باقرغ مدارا نوحیانهعرکع * لالضورفک
 نی دن ںهدول ددوو ڭىز چ لاله ا فید قا تنم واک

 هدنناافسفورطو حااولاو هعوب دم ه دواح م یق# ىد نزلوا ټن ةروشک لوا

 تدامس هصذح نین مولا ما« بونلوا بنر عج همن ارق نابر اوس نالوا طوفح

 م 8 در دیر, 1ع ارتف درس له دص ترمضح یعظ۶رثا قهلوا عادبا ودنا الا

 اسندزارف ندرک یا نا: قوط لونتهثراح نم یم ن دنا بنش ن ٭ یاسر

 لاصدا 4سال اهاز تراعقارعداوسیاول هلن دا هقما> ترمشح بواراتزخآو

 ترضرا دهانر ادرس کیا لوا# یړناوادتدشت نوشت قدالح یوزاب هلی ادملو

 نھ بو دیانامرف مطا یماک> برع قارعدا هد هب اریب دنا نسحو شا

 ارتش یکتا یک چب انااا مسن فعالیت نان هفیلخ

 | هشراضدو «دادسماردشيم هثسکد اه فسبوانر دنوکرثاترصن ز رکن

 | هفده دانا وب کانتر الا هاست

 | نیدلاع بو ديا مامق هماتتناذح انبن ماعا هبغاط فن اط نیک !تراسخ

 ی صحت

 هلی ارش ک اح یشمو * دل اخ مفید دت !نام! لغ لاخ هدوسآی اکیا هبزج
RDA’ 

 ی ۳۳



+۳ 
 دوو جن .

 هب دصف دامج ٹ بارا جرت تاذلاد : قیدص ترضح نیفاو ادا درا بناج |[

 بولوا مار همارک باعت ا مارب | کی اراشا تضهن ہلح مرہ, و تکرح ند هن دم
 هبه دم بوص او د نکو + لاسرا» یدبلون الاخ هلاک رکسع رس تھدح

 هومن هلطا یار عداشاح تاور یک هتاف راب درو لالجا بصق جوت
 | خو ,ازراکح عرق ہر اظم لد ایدسادلن وخ نجا طن دیا یدصت ||

 تعزه بتر هن د ید اعا فرط یوسو لمر لا ع او یو هة ص بیبر ت تام دقم

 تفالح دعو #» باتنانع همام فرظر امکیسوراو ساک هجاط بولو ار اکناو

 ندی دامناوح هډ دنواښېن وزع هر ص دا ده قع چرس هدنفوز اف

 .تولرا ثعاب ههینت ندتلفغُءدقر هنس دن رک |نیبش خذوا ن ی الو ا باد هنصح

 هم الا ذجر دم لفدص م دقو لت هليا لوبت نش السا یکح بهرو اةبغر
 اچ قدر ەدەماع دیلو نت دل اځ هلد ادم تب ه:زدب * رب. رتب | قر

 001 همادعایناذک بسم ندا مادقا هنساوعد تومن بصنم ټکر شاخ

 یا تیثیت نکن راشلواماز نهار اهنورمالساهاتسهدم الا مد بو دی ماب
 «قش» بودیالکر داب یر الا سو هرکشلو ء لد یوق یمهاکتسدرهنرکسع
 نددوحو ةرومعم روشزرشابرا هدایز ندکب یرک ندنعاستاوروت رض

 نه نارهز عزت ندشحو ناتسلوت آدم نیما لوا * یدلوادورطم |
 هل. دما یار ارفکم هحطع._ ل ارو .یفسهداههرهت ترض> توانا

 هاک هکر دم لوا« یدبارولو اد شاتر ظاخ شش تماس هو دنک اعو هو دنک ی شو

 یاشار تاطال ان دز ن دی ادص ا ریه اے هة دن وش آو لنج ان (هدنواسآ تم امق

 نیافراعش رغطرکسع داخ بدرقرکسو راصناونیرحاپه هدابزندش
 راکنات × تاذکو راد دارادخز هاگتندت مت هاش | ت ووا تدا مش زع'

 طاقسااساح بو دی حاکت هرزوا یرلل طاب نیه حام هشت هراکزورایسم

 هسوتم یرهکدیرهوش « یدیآشع,|حافسدنع لهه رم یا ثءورفتواص
 قدنص بولوا هراوآ هدم اد انیارص هزاکمنزلوا قعاوارتسراا سم

 هر و کال ام عور ی هل » نس رو یدلو ان, دو مالا راد لغ اد یاش |

 نيا وا عاتسا کو دن ادادنرا بثاح لم» هل |عانتها ندو کز لامءاد |

 یزوریف رکشل قوس ؛هفرط لوا دلاخ نوا عالانا لنم لاح تققخا
 ۱ مادقا همادعایکلام هلا هم عض تاراما ضعت رباط قشم لق گودبارتا

E >زی ا  

 هک ورتو



 یجدرلنرتس © اتما ترو م نو کس جات ر :هلد عا هت رلذآو هداسع نا ۱

 < تات باف ارهوجحو × ناجو لد ندرکم است هب قییدصنامرف تقام 1

 تصحر بأعفالخ بانج هل>یاسرف تل یاول یرلةدروس دقع نوعا

 اکو تمر کسعرس هارو ال درفنزوس دی نالوا عتحهدارآ لاغلع ماس بو نمرو

 | نار رر هب نویز نی نو مالسا تار هست هنیناج هوم دانا ق اا |

 ناقش ا تن # همینح ما ی ړلو | نیمزریز نفد هد نیسج ماع ی دلرو ج وزتو

 تزدقرق بوذلوا راعثءدندادع نینمُولا تاهما هدعن اس ماع امبنع هللا فر
 ةر* ماعاهنع هللایضر ترا تف ٭ هنو × ی دلت ارارةلاراذمزعهدنسهنس

 نتسو تس لود عو یو

 اسسودزهناطلس * یدلوالثتنمهرورمیارسندرورغیانکنت هدنسهثس |
 نکی اراشلوا حاکتدنب یی ید ههر دخش یک انوا اان زر

 ةرشعا ولوا م دع یداو ما نکی شکن عدقم ندنراتشارف تمدن ف رشزارحا 1

 * ناسح اب حرستوا# مکحو لح قورعا د ةع هلن !تمسررپ ه دنتح هنقات

 شارغتسا یدردندنراوج نالوایرانن« تام لخاد درب دروس لع هلا

 ×ردشلوا لانه ةرد ی دص همطرخ برام محر قغ آندرانآ توادرودت

 یدلوارو ن مد هنیزک ۱

 ناوضرااو ةجرلا مهياعهبمالسالواموافللاوحا نارد ثلا لصف
 هنعهلرا یهر یددص ترض> نانلا لاا هلبا نم

 هر ۵ سه ندداعم رور عفش ترضحدازن لاعداد ایسوس هلسلس یرط

 یرلترضح ناعا حاهنم ناکسلاس یامنهرناجو نىنا ناطلس ×ردلصتم
 راغزان م داګ لمس مارک اص یل وا نامارخ هناوض» ضا ناتسس

 | دعسو راعوردزواضت مم لع+٭ ةو منلادرعجلا نهرشعیدح ا ةنشل لّوالا

۴ 

 همانباامدقمادتار ال اس ترض »راد دن اناعذاشوک اننةریوآ ی ءاطعاهبح

 یوالایدانجق ٭ یدلنا ماقتنا ذخاهرزوا هاوالد ندرا ڪڪ دب

 ] یرا بخ |یرافدلوا نب ہلع ناو زازطاد نسم لنزاتمضج ندو را٥ نا طاش
ea EDOREITE 



  nتا ۱

 هدماص رش هرکص یآ یا |ندنرافدر ود وانطاراد مزعنددوح و هفصردصا

 مالسالا روهظدع ند اف درب سد * هلنادىع ٭ یدل |مارخ هق دص دعقم |

 ماطلا لبقنولوابقلم هلن ارهاطو بط بخس ةا نغلو ار ھاو انور

 یارمسناتس یازفا ی اور هدنماصر مش نما ماع مهار |« یدلو ادلة دونغ
 هلنا دنع لعلا ردشلوا سه حوا روتز یآ ی لآ نوا قحن بولو اات یی یامند

 لسو هلع ی اعت هللا یلص مد آ دلو د نسو دنس ترضح#٭ تارهاط تاحوزرکذ

 شب ترقابو فرقهدم جن آیزوریفماع یراق دروس م دق عضو هنس شد یرکم ||
 تولوا تامر یار سمر یونان امنع هللا یضر » یریک ع دخ × نکی اهدنا |

 تهدخ" یاسر د نماد هرزوااضتقا تداعس یاضر هنس شد یم رک

 لارا هلال اود دز اتجر فاضل ار ادهدتشعءشاعهن- هرکص ندقدالوا

 شن اعیداوارونرپرق چکر روتسھەدالەم لالا ید وحو هتک نودنا
 راد هلاس تفه مدقم هنس یک اند ر عه امنع هللا یضر قیدصلا تن هة دص

 سالح هلاضتاهف لم هدر عه لاس نوار وکار هنتمدخ تلاسر ءداعسلا
 یدییللازدش | نینحط اقسا نارات ضح نیلس را دس ةناور ىلع × یدناوا

 نا ګا بولوا ادو اج تم ےعنلاراد هجوتمو * ف اف مل اع نادرکورهدنناضمر |
 ه دهد رمس اع م اعاهتع هللا یضر هعمز تف *هدوس» ی دلو ار ا مطتسارا ړم هعنش

 هضوزمزاعهدنیسجنو عدرا هتسبو دنا حامترالصحت هلناحاکندقعدقع
 1م رد دیره اع اہم شاینرر< تن مهصقح *یدلوا یرب راح

 هدلس ی کس قرفهدلوقرب ور قرق تولبروس لالحا لمت هدخ لاثمرا
 تعاخ هدملاث ماع اهنع هلا یضر هعرخ تث بز *یدلوا اذفهار مشت حدوه

 | *یداد مارخ هس دق سنالارادهدنداة یآر کس وا روب مارکا یا جاو دزا
 هداعساازاد ناراتسرب هد هنس یت درد ندم ر ده ماوعاا نع هللا یضر هبس ما

 × یالوا نملع یالعاهاکتهزن ه>وتههد یسج و عسن ماع ب رولو اندی وند

 تا تحا بولواز ارفرس هلجاو دزا اته دعبار ماع امنع هل یضر شح تن بن
 زاشمایم شل ای امک ان>وز ارطو اهنمدیز یضقااثدهص.صخ هد نتا نینمّوم

 هروح ٭ یدلوا تام باھ“ یراوتم امج تاتفآهدنن رع هنس هر دشا ی

 | دارا ندقردقهدتماخ ماعبولوا ندنء اناس قلطصل ان: وزع اهنع لا یطر

 مر کت معتلارادمزع هد هنسیفتا ایل بو یالا یدل واداشاد هل اح اکن دتعو

 قاشعاهدعهه لاس تولواند رخ انام تاپ نع هللا یضر# هرعص × یدلدا

۳ 1 
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 ×ادب ' لزت ل ةولص کزا هماع (رعش) ی دلوا نیر دلخ هضور یاریدر دصو * ج

 جاتار هما افدحلا لها يحاور لالاو» ددع الورصحالب م البلا نه |

 |ترفح تافص هدوتس تاذ یاتک رهوح (شن) داملار دز الهار
 تانحوهرداظ تازههوهرهاب لئاضفک دتا زارا تان اک ٌهحاوخ

 ریذب راک هک باقلاو ییکواسعتانالوا بابشاهتفان زنش هنزاب اطتسم
 دیش نچ رارت الا ةضور باک ردنوزفاندقترا رایشودایدتهلضوخ
 هنس داو یل اانا لرلو نل نیفلر انار ذک ن دناکم | قلر!یمقلتو مخ زاروش
 شکرهوکریقف دمغ نایز هتسکش هماخ نان یماداتمدخ لوا ب ونلو لوس

 باصت تخم بانک مان هيو ةط ممل اري لا ف هوننل ام اوفلا یني دلواررر ةة تشر
 یسحوهو لسسلا ءاوسیلا یدب,هللاو * یدنارال مدت هنماعها ةد ع

 دیگر یکد :-ادعامندعهرب اے رک مودم ( ایجاد الو ارکذ)«لیکو لا منو ۱

 دومشوارکهولج ندنجررا او الا حاط»ی رک هم دیخ ترمع> ید وحر نارا

 لوا کاخ ة حفص ندنراک اب باص کن رامض> ل الوارب مس نات طاس ×ر دشاوا
 بحاصیدورو هدو درة وبا ءام (ردم-اذ)مرکممودخم ندنامدخ عصرا

 هرزرا لاو! جا بولو | بیس هب نک لدا مساق لاول |ةبنکی ران رضح دوش ماتم
 ابنع هلا ی ذر بنز یدلم |لایقتنا , هلالطباوذ دا هيترترجچ هدنآ یغدبنوا

 ترضج ماوعادسو»* ناکما ماعغابزاس .فرمشتمدقم هنسنو اندتتعد ماع ِ

 تس بوارا نارام انس هما , صاملا نا یممدازم مه لب هک دخ
 ترمضح ابنع دنیا یخرهبقر) یدلو اا ملق ای اهب خزر هد برسه ےس ماش

 لاسو هام هخن بواوادو شی ردروز یدو دورهوکهرکص هنس حوا ندمش

 هدر عمه همن ات هنسهرکص ندق دل وا لایقاو تدام ہر د صلاح اشو نت ترمضح

 دعسرهاوخ ابتعهّللا یضر(موشکما) .یدلوب راسکنالبا راکزورم نس
 لامآغابهرکص ندنلاقتنا هنقرردرهشا لوق قازا فضا ندهبقر یرتخا

 رهو که رک ابهر دخش یا لواو نرزو تن زاهنع هللا یضر مو اک اهن ع ترج
 تح ار مزعه دنر عه عسات ماع بولر ا نرو نل اید قا قوشت ث ءا هش رار ھوش

 تل ارزو لا حالروشم امنع هلا یضر» ازهز همط اف یدل اترخ اعد ۱

 ناتساک ن امارخ مدقم هنس سندل اتشا ده لاس یخ دارا لسمهنی رادیو دنه اعا |
 هست تارذ هق ال عو + جم وزت هناضآ له تر طح هدر عه "ی ات ماعا ولو ادو مآ و

 | مو هبلع هنا یلص یراترضح مع هناکد یدلروسب ج, ورت لبا ترهاصم لیسو
eس و سج  
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 تنكر یا رفا ندعم الان لات لوا تونلواتماقاهبش برض ۱

 مو« یدلووس تمجا ره بدخخ قوس هنیفز رپ طخ ت نیخاوا لصاح
 زادتعلاع قد دص تمضدراغوانهدنزخاوا یسهدعقلا یذرهش مان هدوتش |

 | مسوم هجوتلا دعت تژلوا قشع تدب تزابز مزاع هلن قدم بکر نعالاتسخ |
 ةروس حان قبله اج : ماکحایزاکدتسا لمعلا روتسدشن رق یاهمفسهدج

 بقا لد | نهتم ترضخ نوعا تئ ارق هةل« نیو لوزن فرشتئارب
 1 لظ لاج هدو ههل دا هرج یادا ماّرتلا دار ج یاراصن هد هرش اعهنس»یدلروم

 نعکاخهدهنسوت درد هلو نما ناونا نیشنز دص نامزد, ولو ا ناما نا اس

 | لنع ئالم نیغ را هداېنو رههاسا او دامفان دن اج ناعم رک د نی نازان

 داعمو یرعشا یدو هولا بواد روب تداینع هناز ا ن ار اتر شی هح ارب

 هدر طفر ندنع < ےلقا راب دلو ابان هصخ باا ضع ىلا م ازلن وو لمح نب ۱

 نوع ال |نوکترسنیراتکوش یا اول رج هتشکرب نیا ت فلاح تم ار م هفت
 یداوبولدروس لاسرا 3 امز آروز د ضزو وا یت یهترضح | دشرش

 ةححمل» اتمنغ لام نج هرکصتد اچ نیت امن هجنورپ هنر درکه زره لالض
 یراترضح ابا تفص ماماهلاضتا فرم اتو یدلوا یراسو یابلئانءدعادولا
 كسا: ماعا تولوا ت ءزع دن یل ق روع |عادول هجا دا نان | نت هملع

 هدنرخاواهتسوب + راد د درو ہن تعحا م ناتع فظع هن هنب دم فرطهرکص ند

 مان عام دیمانشر ی سا بسا و یماعدو داو تاک اسهر ناب اوالد ام اعو

 دبراد دروشد هل الض همت یرلل دهد اس هاب وا یری : یاوعد نز ی ال نزرب

E Nامتنا ندز اط ر ار وخ سمه دنراروترب  

 بولواران رر اسنوکت هل بسم هد قب دص تفالخ تنزفورار قلا س مزا عدو د |
 یر نوا ×راد دلوا ی دت مم هقب دصاو ناعا ید رط ځد حاد دلو در و هخاط

 تفاطا جانم لرماکه لزا قرح :بتبات یئزکنس ییرک_لترفص هنس
 لوا« یدل ارو مظقرت هدروتف هضراعات اقان بولواضراعرشت رل خاتما

 مان فرح تولوا روما ملدا ازغ رش لس همورراد دیزن ةماسا:الالخ

 لماح هنراتعرع یور »لب اه ضم تودح ن ۹ مامح ترمه دهاعم

 نینسدادعافوک ی هند انواكاو الا عسررهشهرزوا تاباور رهشا» ی دلوا

 ندا فى انکو هکیدیا شوا ما هحوا شل آ یرلد کربلا ضیا تاج

 نیماءیالعالصاو یراناور حور بولوا نامارخ :هنامةع لاع یاس تعسف
 ن
 رددو

 ات

٤ 
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 بولو ازار ور رابع# هژرگب اج شرت تی روبرو یدارا
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 لوک کس نوا بوادروس نوقت ٭ ی دیارلشع ,| نصف هفناطنیصح نصح }

 ناچ عده زا توما نمروم ال« لاس یابتقا ی ر هوک ااا خم

۱ 

 لو هم هد رط ءایننا قعلوا نشد نەق يلوا تاما دارو |

 یلاعهاکردمادخطومضممدنبن- هعقو تولوا اس رف یمح هدهاکشیب هد اناعا |
 ترضح # یدارو تن اع ةو دنکا هن ندهنلع فطاوع لابعو لامنالوا

 ضو صار دن لاو حن انالوا نمعت هعارب موس نه ەد نال من ات نس لام ةو 1

۱۱۳ 

 هجرت یور هج ون همانا اکل تناحنیغماتاو ار دقت هدعاسمهریهسو |

 لبه رام مجززاوالا علطم ھاز اےک مودم دوو یرد
 هدم دلار بم دم لاعول یا ترد هندیرب تولوازوملطرو شع ضعف« دوش

 یراترلضحناکما ناکه یکابرهوکن تب ٭ ی الوایسهناونایازآ سا
 مارت نوزوم تماق لانهن تولوا یکم هلنا سست نالوا یرامارکء ندا رکا |

 لدربج ترضح ل لج سودان هرکص ندق دلوادوجو نشاک ی اربد نمی ھار ا
 ار دنا باطخ هج وتود مهار انة دنراة دروب هدارا لو | مالک ر دخ ز ادن عقرب

 لصق ندلد اق نالو اناعا ناک را تم اقا تملخ متل مهد مس ات ماع یدراشلوا

 ؛5 دریا نامرف تولد روس لارا لاو انما هفارطا نوعا عرش ةوکز لام

 دوخمدادنو لدرتو ءار برو تراعو هب دماع جرو ناعل هضقوالبا

 سننركالهاو» اع هنا یضر لوسرلاتش غوتاک ما تریضح لا راو

 ماتخ *ر دن دروم ا ندیارو طظ هد نل الخ لاسو لواسیا نب هللاددع نة غلا

 هدنمارطا حرر هش همتش هنو لو هورغنالوا نوا مھ تاوزغ همانزور

 ل ازار د ضرمت تسد هبهءالسا كلام لرصنق مور باک هردشاون عوقو

 نوعا نالوا نینهآ دسهداهن دن لواداژ د الو فرشه ند ٣ !تنوات ی السا

 هل اند هموح نین آدربن دره لسزوتهدلورت و ل زوو ا نوادر وہ هایش عج

 فرط هدهارلبا ةا یدر مشل ثا وا بولوا را ذکر عهد هکم راز الادس

 یکر وکه ذكرا تمار ېشو "۷ رم , عرلد ۱ درون :ماشتح اوز ءمالعا كىر هه -لاراد

 ۱ تصرف مانند سمهن ر ا + ی دار ق قرص هدس a Vara ترابعم هرزژآ

 روک الاخ یو شم دق نیفلوا سکن تورد ی غور د یب داوا دن دس افرکف

 ییط فقر هوا قمر قفل د شرود ولر ی دارو  لاهتسا لاب ر رحم هما سصب

 هد هل يه یآ یک !هدق الرا لام: | لاحرطح لرم مان لو بولد دوس لحایعا

/ 



۱ 
eیورو  oroمس جد  

 | یز ورمن رکشل یزاسراک نیفلو ءاحو تمنح هاکردهضا ءیرخیراقدلوا

 هبا ىلع الکو تمه دنر شاع تام اص هام هرکص ند مام مانا توا: روس تر اشاهرثا

٠ ۰ ۴ RNG s ۰ 1۳  

 فرش باکر كىر ق هن کم فرط ند هن ددتر عمار اد هلرب هاکتسدهایس لس نوا

 | هدلشماننوجج یربمغم یاسرف اف دیه ام قوکینمرکب بولبروس باستا |
 ۱ لامءاداهدردب :ورعهنع هللا یضر نم ادع ترمضح یدلوا یرواخر ممنز هنعط

 ترتکن کلا بولوا مالس دن هما لر لا ی افص هرکصندک دم! هبقر كف ها
 عطق هدماناون «یدبامارآورارق ماهر اتفرکهد هکمزونهنیفلواریکتمادقم الع
 تداعسناماد شوک ل قن فرم؛زرحهداشسلاتدس لزنم تو دنا قهاوغدنوس

 مام هاما همارط | تب بت اج هدناستنا تلو د اکر هب اسلاثملامقا نی غلو ا ناشن

 هخرکع# یدلؤا ناعانامالاراد لاحهدوسآ هل.تلالدراتآناستسون اتو دیا

 تعزعهمطم هىا .دهلو نب دلاخرلوح هندفزوب ح اقرب یلاثماو ل مج یان

 نیکمرتسوکشدنح هن الدرب نولو اور ور هلی اوج شاخرب هد کم ةلفاس یکن دشا

 ندر ررر ر لر غاس × اقش دکمه تسم مس رفن شع هخر امتدح ا یادهش
 تعزعههحو یز رکر کتا لوھ قضم یزراس# یدلد |شونانفر وکانةدا
 لنج حفصووفعءدرم ندیودنناوندفرط هکی دناراشعشود هنکرادن لر
 تدب ی العم فقس × راد دلو نال اع ةر لبا نام احا ھو حات بؤ ئلوا لہ هلیا

 لنا بلک بوناوا فطتت ندم ا نصاریا سو لمم له فاطم فارط اوادخ
 | از کول درم شوش آرد ان داپ وعید اینست ق اناعا اذا

 | هناتسارناشنآ نالوا نا وزکی اب هنود دان فنار سزا برع لئامق صلوا
 م دق تاش هدنزکن عداتع وراسکتسا فتو نزاو هةل ق قغ بو دیا لا عور
 :یرلق دلو هدنسادوس ك عشا خب هب اغوراز هش نارشادعأم ندنراکد رتسیوک
 دن ارث !یزوریفرکسع لد يک انو ا# نبذل زا هاستشارهس هاکرد ما ضورعم

 لیاقت هددینح یداو * بوانروم تعزع همطم قوس هدتفورس زار ېک دن لوا
 نازارفا تد ار یزا خم ناد مم نازابرمس نوک لوا» یداوارب د: تروص نینص

 اع بو دیا باعا یا ۱ مدد ترک نالوا درازا یزارفارت-فص
 نکا شاوامالسا هایسطعملالحا ثعابییادقا همالکر دنا ما ایرورغ

 فوض هر تهس “اجر تو دنا بلق توق ل مست هل ای دا دما« غدو ج

 _ ا هت دنکدنبریسا كد ىلا مراد دا تسبنررانکو تن ارو تسکش یزافک
 | مر فطر کسع بوصن دلمر سرش لس ترد عرکنو دنفشوک ل قرة تولوا
 ےک

 ے دارا ۱



4 ۰ 

 | هی هدم مارمسفا تدا سرمس یرات رطح تلا ہر غاب لند ز تجاوب

 تەد ارھ ل ندربم> هوز هلرب,رفطو ف براواترخ ۲ اوابن دتزعرادنا هب اس 8

 رکسهدنربره بولبزود ثعانامم تردی هفارانا هرکض ناذق دالرو

 ]| هنعتم هنو * را الوا ناما انکزورفو ت ترص باصن ی هدنخرف

 ناراوسکب اچ ك کا ندیریغو ناوضر تعم باا هدنس هدنقلایذ |

 AF دعوا تاج بواد رؤ اضقلا ةرع تفزع لدا ناعا نادمم
 ۱ عتعمل را دید تاصوتمعن ن نوت حوارامغاهجا نم ین نیک اهيل

 هنوعهءه دلوالرئمو « لعو عوط یر هب هن دم فرط هدعب ار مپ بولوآ

 نیذلاخ مالسا مراد دتنا مرتح هلا فافز ناتسبش تبرع فهیلاله
 ناونع فی مشت هذ اک او منع هللا یضر هم ننناهعو ضاماا|نور گو دملو

 ءا نهاتراح ثالوارپ همان هیارنص ېک اح ام دقم هننیوب هن هر د شه لازا مط

 بارهز ع رک هدمها قم مان هوم ندنلا لا ترورغم مان لمحرمش ندرمص#

 هرکه درد لس جوا هراس نم .دیز نوح | ران ذ ندر ادرکدب ل وا نیک !لالح
 تیوخ ركتلەدازندكىزؤ تالمح د .بواروس لابی راک

 اعاسجصتسم دز زر تب رک, ماکت رای داوا لیا هنالدر هنر ا |

 ردع ترض> هرزواتلاسر نا اونا زاطلست رخ ص و تولوا تدابهش

 هداعسلارادت+ زر لنهآندانف ةربضح یجد لوا# یدااتراما تاتار عف رب

 خدا باما دا اع هجا هد .تنادبع هراشالا بسج دیا اتت
 نيشت هباسدیلو نیدلاخهلهآ هاسرابتخا نیکبع مارخ هم دعرص مندل اع |
 هعبهتفاترب راذک رادتفایوزاب یلامت هون هدنامز كدناتولوا دعس لع ۱

 ۱ نادمدهدر روس ودءزور لوا هکر ر دیو ص یزو ار اک زاسه ۳ ناربشهرب یرو ارور ۱

 رذظ ده اشتفاع تولوا ۳ ERFHESS زوفط دلاخ هدزیتسوبرج |

 ندتلاسر ناود یرطاعو كنهن لوا نیفاوارکهواچهرزوا فا غمت یخنوا ۱

 ادا لاتو برحرازا. دتسد اد «یداروکارم ء هنسالاو بقل × هللا ف رس

en 

 ترضح بولوا هتسسکندن د وچو تعلخ یسارو چپ تسد رفع ترض
 هلهناوتعر ابمط نیه مروہ : لالح اهلی الاب نکی ان دن و قاب لال اود لاسهتهدرب | |

 هل دایر دهاش:دهاشمهدلاف هدنخرف لاسو هن *یداو ارامش ترېش
 هد هس دح ملص شرق نانکش ناب × ی دلو ام الساروغث ماساداثعابمارطا
 ردب ندن اما نمالارادءلد ما دقا همارخ هتسد اشان نم هب لع هده ع یراکد ت ادقع

 سس صم

 ى ۳۱



 ج د ےن ۱۰۶

 ها دناع انار ال اسهدس هدنزخاوا ییارطامرحم فه لاس * یدلرو

 رفاتةازغ تالواارآ لاعع نیشنهاس هدهش دح یا یراترمضح اغصا

 ٌةمجور درابع ندنیصح نصح نوا هکی رخ عالق صالقسا لر تاع

 هکج امار هرینحمت شوغآی خف یارالد ذهاش ماشو میصبودبآتمزع
 رت خرد دنوکض ۍنتلانو] ان رقت ند هر مص اح مانا» رلد دلوا ماقه اد رک

 سورعوت هدهاسم تولا یکم لار دج بانج تدر قح تسد

 قات واوا نمزویزکس هکوب او نیہا لا کر دو رح ٭ یدلوا مسمرفط ||

 توف ین رح ترضح یدرواوا قمردلاف ندنرروآ روز دنه رة قرف

 ناسکس بودنا ادحندنزکیم هدهآرش هلجرب قآ دا دادادخ یرزاد

 | یودع رفع ت رح ند ەش 8 رجا م ٭یدلد ابات ر هب هخاسمر دد رش

 | هلعةنلا لصر شل اد مس ترضح بولوا یداصم هربمخ متفزوس رش مزور

 هط رک نمد |ماتلاةرد# رەھ مو دقد ماری خرس ات اام ای دام لس و

 ۱ +اهراروآ برملا عضو +رودههدلوقرب دز دت اناعا نازاب شو کحح 0

 | ریشم ورب تطاسویم یسلاهادلیف ن, دلوااع هواجهدروپط هحاسیاوخ |(

 | طصنوصآنونامه ٌيصاش للوصحخ نوابروس اتناهدنرریفلماغلا ییرطد |
 | قاما تور مانسا و یذلوا و داصلاعنامرف دنشاد قغلوا
1 

۱ 
 |*یدلرویب اقا نوع |نیلسم بد اوخ ۲ ضم بوناو سخت هد اب ن.ددارغ
 تولوا تدا مش انک راکشو ددع وب نه ءس نواهدوا دو کس .اسا

 , تنب هفص »یداوارارقلا سس قیض*مزاعراکز وردی ئة: حوا ناسذط
 | لا لنت م شا یی نباتناثک هدلالخ لوا کبلعخانب يح |[
 مد نیلسر الا مخ ترضح ی تسار ةرمضان تآ دانا ماستقانیح تورا |
 | حاکدتع دن لح هرزوا قاوا قادص قاتنعا نکغروک نرش |
 | نش درة راهم + امنع تبا یضرزاد دنا لاضو مز مرحهدانیص لزتم تولوا |

 ۱ هدنر غاسم مابا ید ییدزعآ هصا تولو ارو مط يات تروص هدلنملواید

 | هیج ماند هن تاجا ممر دن د لاوحا دار نالوا ی طتنم هعوقو هتشررمم
 | دن ستان داعلا شخ نب هللا دبیع یره وشهد هشح هک ابقس یبا تنم

ant ناسا 

 ب واد قع تمد ت رشاد الا بسح یشاحت هشح للم ب ولو ادم

 | ردرلد ارا دذ کک تمدخ ءانما هرکصندقدلوا زام تام زاس تورت ۱

 نوکسندنناقفخ هبرغمتاکرح نویامهمالعا ٭ یدشع | لاسراهاقا

 علو



 | تمدح د لهان نرو لا ید ترمضعندود نارد فرط نیدلرامانخ |

 شدرفرطاخ یدکتندناشع ترضح هدهرواح .یانشاتولوا.تراقیآ

 فوقومتراز يما نزلوا هدادرارقهرزز موس رها لا مص هدام نو> |

 لوفق ماطهلامادرکص ندقدتلوارارتهلظ»برض برق هنو کک ی رکی ||

 وام بولیرو, ذا2 اع اخر ندنداش یسهدنماتخ ماغاتداغش ماعوب ||

۷۹ 
 mn موم ۱ مر جر

 | تشکیرامه> برو مگورات ناطاسهدیرطرپ بشر »ر داوا ةياریآ
 هدلاشم اع لام قارون تاعفص ن کر دالامش ناتسرهش رذکو |

 مارط ا هللا تبب تعزع دن مارح اار ټه هلا نر رجا ممور اص زا هورکهرارروک

 یاو رود رارولو مرت مرح لد اد * نرمصتمر مم ور نقل ننن #٤ بولو ا

 فارش الا مه ال هدما غا هت > ماع لوا یو ةو زیا خامصریث ان لن هقداص

 ز ومنرد لس امر توادروس راز ڪک هر ع باسا دادعاهنماحر

 نامش رار شک و * هللا لع لکون تهرعاد اف تدار عفرت ل: !مالساهایپس

 ترمه لزرتنم ماف همام دح تزنلوا لار یا را دتا هارهه یده

 ندارم اتوب تراز الما شوج شی رف ل داخ «دقدلوامارآ مابخ |
 یرا دلو تسوحنزا دنا هبامهم اقم مانیوطیذ لبا دخ رکا نوح ادص |

 ضرغندنریا ده تضموا بلوا تلاسر هاکرد مادخ مس لصاو :یاسب
 قرابز ق تع تین نالوا × یم جن لکن نی اب ٭یلال ج ارو شنه 4ج ا د ی غا

 طسرا بومارتهو کج تصخر هن٤رع یاضما هل. ایوز بروز نیغلوا

 کی دلریو رار# ل صف هرزوا هجو وب هب دام ةدام لر شیدا تیقاع نارردم
 * رد, وان صز باتالار ع بو دنا همش ف هک نوک وا شیرق هد اقماع

 هامانعم هتشو هد کم ول ب وا مج ند افا ماش فالح رذ٣“ هنس نواو

 مش امتمه زونهلافو لقناسقهباوا کهناکس عضو رادهدتع یاششآ

 هنساانرون اید باشت نوک حافرب نعل وار دام عضو رردا

 «ردشلوایدابناو طرلا ةمس 4.۱ ناعاهارنازابرس یرا فوق هاکماد |

 د هک رح ءان وع اذه مام ماا ۳ یدل اصب رخ آ صعب و سر یلح

 هدره درا لرز تفرش خا درک ةر وس نيود لاند ۱ نیت بوتلوا

 راب دلرانیماک نیزک با تاو نیاسزملا دسترمضح لدا نیم قررت

 لارا نون امه همان نعم ینوعدهس د قور طه نشت ت۶ قلاددارطا

۲ 
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 8 یراق دارا * لی رمعلا+ لاو او ری الدرا اع ماع فا دو

 هب مسریهآ هثراح نب دز هدهتسول هع الرا د :ردیا تلالد ہت فات لرد

 مانتعا لا ماعلا دح یف ٭ راد دلاص ترا شت آ هنسوح اون هلک نطا

 دمس لقد فرش لئاناغاعو الاسیدلواریس هرساو لام مالساهامس بونارا

 ندماشراصا او نیرحاپم نالدرش راز ۳7 رک رقدلوا روه همس

 ن ررعا ٣ا مانتغا هزوحلخاد یشرف نابواک ندیا مارا تب دصف

 رب دخ اردو دس هب لذا هل باريت رم ریشم مدصیع همان بواد روید لاسرا
 || اهوعبو دیا .حیرمو حره هدرمهر ی رد بکر یر هنارفظم لج
 ۱ هلو دلاس ول یدسود هس دن ددا فرصت تسد لاح ر ڪصار لام

 1 هاکر ,هصا رعیرلخدلژا هدنربن دن دادس داال ا رثخد زد ھس ید

 بول, روس لاشرا :لداروآروز دیهرهنزونر دم ترض نیفلو ال الحوءاح
 1 دتنقا راد دنعس ٭ را دریا هن هژرسلوا نان عمد لر رحم میدن هدههکرب

 1 بو دنفسوک لسیک او رتشزوم دا بوټ هقهالسران ڪص ل: اناجورمع

 وعن نجر لا دمع نهال بسح هد هند هئس و هس × ی داوا دھر فات رکسه

 تار فر نوعا تاالد هت دصا قدری ی الکن لدملا 2هودنانطوم !

 نشاک هارهاش ریذک .مدوورعنیعفصا هلممترتنذلک بو دبا تجزع

 هعم :هاتهم:بو دیا جر ی بصارت دەب رم اار نها یداوا یدممهه دمح و
۳ 

 در ج :ادورو . .هدوحو هدصنج زدن یگ دې« لرا هل سوا ندنبماتر ایکو ۱

 )ص ارهلنامالسا لو متر امش راک ز ور دیر د مرمت نکس ند هنر عو لک, عهد اسود

 یراام] اني هز وراد هیداح یاود یزد هد رب را ئ راو اان تومن هاکود

9Fبش  

 | رومآمنناوا رو شر هژ.س ال ةسا ما:تساو راو شصس ندتم>یرلتدلوا

 | رد یذنالزا زوب ام» هصاخر ادریش ارتش یاع ره ندامق مارت کر اب دارا

 ]| « و دنکہ ل حات لاو ار نانلاهرزوا یرات داع هغ دیا ی رم لمصحت هد دم هم> ان أ
 یس ردن ل.صح بزار اراک زاس راجا ماوه :لرا راهدنا جالع

 الح 1 ح هداننا هل !نوکانو هک فابرتش مان اس هرکصندُر ادا ۱

 هدم هر هخرشا مععهدهوکنراکو زا دنا کوس هذرءن رزین بردا

 | بولوااففرداسآاضقرپ ؟داکاتلرکی ره قرب اج نیزوکهزاشالابسح حارا
 !یراکد با بارم تا هرات هدکد زوتک هدادو ل رعرد د افص الا فنر وسم نس هل

 کد عدافو هسوب هد دج صدف »راد دارا ارادهمحددیآ زع با هز |

 تك

 ھار



sî 

 ندراشنآرشعش ؛رطنق»«نود ندزویزوفطو برا لاجر + نوزفا ندزوب

 م-نکدآ هن کس تاوح ل وهم مر تعاج نه ناد لک یدل | |

 | یمادعام:یکصندقدلوااتف یداو ةدادمسیرا هک هضردلاتشابندتحار |[ E 0 0 ی E ساق تا ام تا
 تالنس هدرب یش اوه تاود + راد دلو ایه بو دنا نصحع هرارتزاصح ۱

 حص و هنگ رع ںاکر 4 رب نژزمشعم ریسز ونکی هدهس دول هت *یداواتراغ

 | یراهاکمارآنعا راش ربا ندنکرازآدنا هوکل نس تولوانانت اطا راذک ۱
 | لصاوعالطا لضخ هننرارتورثا بولواهانس ةدزانلد ةناقسعر نالوا |[

 : اقا ضمنانخ ائر نامو مار دانون ےح تضرذرس لهاروہ + #یدابا

RY 

 | تحارتساهفتو فیرکص ندنعدقت ميلستو تست «فاشفا لکم سارع

 تعرنعتااوهم-وف هنرزوآ هطیرق بن داقافنادقع هلن اقا بارا

 | نامه مالا سج * یدلنا نا چس نامرذ عمل رب حمل نوا قاروم

 ه]رب رف رفنضعد سو دق :حوآ بوایروسمدق عضو هن دامس تاک مد لوا

 دوح» را: دروس هرحاشمو هلد امم داسو»هرصاح ی هطبرف ی یدو

 نار ڙه بوت هنادىمهباد سکه یدعوت تردقردق لواهدد وید ول دید وح 3

 |هدادر ارق دلم اریطنل ای, دوهیامدقسم رل هدیازازراک عرق حرا طم لر ار اکشریش
 هللا ضرا هن نادرک رم بوتخ ندرابضح .هرزوا هدابهمروط نالوا

 لو قڈ دار هنر ادعاها نکل راد دلو ا رادهز بلاطرلنطرمش قلتو ا٤ا
 | دارم یر RHEE هرزوا هل لوسر مکح بوم ملک
 هباضق نامرذنینملا لبح نوک ینرب یکی نده رصا م ماناز اچ ان نپل وا
 ست ٭ر من زاب یراصحهزاوردم هلد از امن تشد بو دنااضر ندرکملست

 | قلا نرو الخ اد هنلست هرو تلاسر هاکردءانمالاوما یونصز لافل او

 اراده نر او سز ونو ا هلس نیدج هدنلت او | هس داس تس را دل د ازا دک« همدعرابد

 هداسو ٍیرا هداشذآ تلفغ رتسر لوا تژلوارتسخحخ هباس هراز ات

۳۳ 

 ۱ هشمدو» دا الا هزهالشساتاود یداعاهراومه تولدروت تمهمدق

 توضاّلعا ةناملا ساک ٌهقاذا هناس یننالوا هرزواداسهر هنتفطاشا

 شوک نوبا مه مزع هاو ارکمهتراد دن اب ست هب وص لوا یار آ مع یارل
gy 

 ۱ لب وت 3 وهب هد ده رطل امر جن تاتلاع ت اتغآ نغلوا عانتمادحرمم

 گول می ةرط قاواد د هعسات هسراضعت بو دنا رة درج تد” هرزوا قوا

 لاذ هدوتس تولوا هد الح میشه لاس ہک« ر دراش عا زانتخا مدو ۱

4 ۳۰ 
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 هث راذرط یشیرق دیدانص یادماک او ناب هل انافو نوسفرا نم |!
 | خدیولقفارطا لیابق رد اسو عج او لس او نافطع ین هل قو *راد دتدا هلاما

 | ادو رغم هدام هرضو بزح هدابزن دک نوا بو دلد | بلج هل بوقرعدبعاوم|
 | لصاو رخو »راد د ردنوده هن دم بوص یې حول یور هلهاروشورشنادنم

 || بوناوادماشت 4 ارلادنب هشو کک هنن ده فارطا حلوا یون قرش معم
 || هلاقدنخ هرزوایربن د یسرافنالس نیناوااضفهداذگ یتاح حاسلمح

 یکیرااکارتم یاد ارعا دونحو بازحا شوج «یدنلوادس |

 | یزوریفرکسع+نفماطوا زاذکار رخ [فرط نولکهقدنخرانک وتحوق. |

 ]| هدر سپ عذر ط هایسنامزر دق یارب هرط دن امارآ مامخ ترضلباقهرثا |

 یدعلوارشتتو تاتس لاعا تو دیا هل هوا ریت نادر تح ر ومن دق دخ |

 نیورعنانلواد- لام هنامزا كنج د رازههدنناص ترع نامجث قحنا ||

 هدزازر اکر اص تودنازا ذک ق دنهل ایم امه امهر ةت س نو ڪڪ ردو دنع | أ

 راثذزیفاسرهنخ يارم ترامب او رت لنواب نملد شخر هلاحا |
 سە سا هلن سیودکب كردار هفر € نر یراةاوذ تولانیکواهلبا

 ییهللادمعند لون ندرلن الو ااقس ءار یابمههورتع یدلوار یک در شو د هتنمز

 ]| تدم + یدزو کک را ینا وخ مز یهو یا نیدریبه توذناءارمهاکا |
 ا | فک کوم حالا لس یه تر هدهاکنه یکم درا هما غا هرصاحم تع

 8 هدنادشد ا یدل ار زوریز نر هعسو دی تو دنا لاسرا ناص دت هل الضو |

 یدربوهب ام:دات یرات نمرخ نودا نوت رس فاقحو رودق ندا ناملغ

 ضریب

 یا

 الدنا سارهو تعر رکشلهشنرق شیخ هل سهدها مرا تربعتروص ول
 یی را دنا ناسنغ یاضزا اباد لر هدیا قنات .هت رازی تو ذا |

 یلاقع نالوا هدرتشیوناز ندنلاهتساتابتو ترجح لاک نامسو |

 ناشیرپما فکر کشل هدکح زاسمان رفسوت هیدلواراوس ندعرا لح

 یب تنطسو لالصا کودتنآبطحا نی یحو»ترثک نادروک هدراکز و را

 یداعاتودنا «رد کی نیراص لا هع" > مسورب رفت نرلزم ًاتسمهضدرق ۱

 نام هش ڪڪ رب نشلوا قاسم نکا هنجرو + قاغا نا زمه هلا

 أ ابصاابترصت هللا قد اص :بزودیرازون هلباراب دارو د ةلسكشیرق |
 سواط هک ي دياراشاواهق دص فانج صاخ رخ نکغالظ .یراتریضح |

 بر دیاهاک :واج»«قلاضر یارستلودلیرپچ ترض> «هءکرد لاب ندر



ıê 
 هر ها زا سر حج مر دیس یو ام آخ تن سان شاه یک تیت ی هام و

 راهتسا یدرللمناومع یلطص) ای هورعارغ یر دز دنعد اھو نامقعل ادنارفنال و۱

 ن دنر ع نادهشنهبر هلد ار ارضادصقرار هان | تراخ هل مق یاو دی درد هتان |[

 نیکر مهم لع قدر فق نی ذلو ا اعم اکر د ضور عم نکو دم هاوخ هثنک هايس عم

 رفت گربه ياز نران ی نوه دهم و> نانکشفص نوا

 قعاوا یولعم لند راراداوهرآ مط نا کود ات ین نر

 | نالوا لمشلا مت یکن رب ةمولننم بودا لع هل ملم م لجح الو ایف یل ةقان

eنفلو اهتسدر ارفءار نوع اٹ راح 4 رلب دلو | نا ےس, ا سععم)ا  

 یدک و رش كنھن مط یک ولوا لیاتهدلس ہلسقودن کک ہزور لاب
 تب وقت هلبامارکهکیالغ دنخ مالسا ءایسهدازغون یدلوارسا هتستسد
 : دوجور قجاندنابناءا فص صوص نم ناش کر دیرثا یتیذنلوادادماو
 ناشر تسکش لالضورفکب لم کال × ی دو ادو ةة

 Ry كب شورش کہ یک ازکلا بو دیا مانتخا ماهوا هطمح جراخ مالسا

 نیس: ندا-رکب هامرتحد مان و برد شلو ام اسوا هطبح لحاد

 | ساوا تانک لد فوط 2 ةتسد ندرکب وشود هنممم ساق ا هدتعس# |

 .دعاسم لامقا بکو که دکد روسزوب هب یلاع هاکر دكا هنساجنر ام دا دمای دنا
 هجا |ساسم دنع ٭ یدلوا حاکتهلاهلخاد هرکصند مح ءاداتولژا ||

 لیلجر فس دوخه دل وقرب بواوا فرشلا ناونع هب هنس هنسول ځد رمت تصخر

 هدر هده داو الوز هزت مان لسا مو × لونت هر روم" نوت تدرالا

 تسباتنانع .ندازغو كفا یارتفا لالم صف «هردشلوا روهط ی اکش
 تامغا اورسلا اعترضح بولو عونشندنشتفاشم نال هدیزاق داوا عور

 تراه ط تاب الرب لیتو یو ةر د لا ل اجه دنرف هناد نوان دن ات تابا

 تم افا هنزربود سم ترد ندا نا ذه ناز هلاطانیکع اه دص ت ء۶ لد د
 ردشاول عوقورد د تروص خد قدنخ وزع هد اسو + ئ دلروم قذقدح

 ف اوط نيڪ رشم لب ذاع ندیاهناکسخوعه_هرزوانردآ هناعناریش
 زدرحربرح شقنامدقم#راربد ید ںازح او رع نی غل وا ههلومند هعلنحم

 ندنرار ادورادق مو دهع تن تاش یر دوې هک هرزوآید داوا

 قشطایاندمالسو بطخا ننیحندهو هرکم مورکلوایدنا شءارود

 ۱ سو دنا ال نیزه شی رح یلاوح هقرفرب یلاثم ارانب و مسی نینانکو

 اتا می مرع راک خآ آراد دنار اتفرک هنراکفا مادراب ذخ اهر اومه
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 ۳ ترک دان هتک مس هم اج | تداعب ماعو

 ی یدرس> تو هلم اهو و مه مر یوشیارمناتسهیازفا

  باجتا لرز بولدروک تلاسرةداعسلا راد,یراتسیراو رس امنع لنآ

 ۱ سەنەد هنسول یددعوم ر دهوزع × یداوا باع! نرس هنارهاط جاوزا ۱

 مدلب ات ماغ هل !ناضسو اهدنماتخ دح کر مامد تمرد ٹل وارو مط صف زارطا

 رب رض ەد دع و منآمزی دیا رشع | عاج اهددوعوم یر ذب : سوم

  هاوخاما # توروبارطصا هشدخ هنا غ سولا ربخول *یدلروس یاطنا

 عاطتنانک اش یا یر زم ن ڪسر لنا ضتفا همه اح تر ع ہاوڅ ان

 شكور همدم وو درو اوا فلة ث ءا هاو د فل ع مادرم هارب نارا نابض رف

 ن د هز اوج مسوصریه اش هکرذ م-وه»یداواتمالس تسیابوج بودا

 ناربادرو الد × ید ا راشاکر اتو نارعنو عا دتنودا»ندغارطا تولوا

 ر هطهباتسد ندنپج یتیدلوا مرکرازر اکر ازا هحرکا را ناون رج اهم

 فاع ضا نر ات ٌهعتها یراکدرؤتکاما هراد دث | زمضندروصت هدنللصح

 هو *راد دلو ا# هب | نه وعنیو لء اف + ةعركر ه ظم بو دنادن هد !تقولادیف

 هلآ هنولم ع اعر ریسیاهنده هدرفبوت زدند افو هسهاخ هنسعاهرلاتاد

 او هل اداوسو ضامد یکداژنودنه نارهزویردهماج حق

 هرزواداسة ری: کس حزب ن دهل وو رانا یر د اوا همست هجو ینیدلوا

 را د عوقولا لق نیغغاوا لاصو اهلالحو ءاج فوم یراک دت ادا هت او یفاوت

 بوناوا لزا نم یط رب راه نادم نازابرب ثر ذنوب ید نوعا هعقاو حالع

 لاج لانلا بعص لاجرواس هدقدلراو هناکم نالوا ناو ج هنتفهاکمارا

 + د ادو ءلا# نیغلوا هایوک ندمرب اهن رانمادض رحت تسد بوش دباهانب

 توا: او هلحم نالوارةس لها رقم هکر دوره «یدالوا ئه هنکاسم

 3 رشهدننک نی دا ازعل هر و نهدتمر یر۶عندز :وگ لاسدهکرب

 دنوم دنا تلود»«یدنلف فوخ ةواصاطا تح ا نوک ل وا ہل لاح ای اوانب

 خد لدن اة مود ةوزغ « ردوب فو ةواض ناشلوا ادا ادٹناهذ هنهالسا
 تادم ورعهدههتنر نودح تلعءردش)وارومط ص رعزاس ءواح هدهنسوت

 ن دة ارع بوصت ی ل اع باودو یشاومهد| نعول دابصف ×ر دکر شم هد ا عاعرلا

 |شخم هارب هنکاس لاتشا تعمو هرزوالوقن چرا ید عمسب نموده یا

 الرا
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 ناکتدرکءدنامسپ بودنارارفقضم كن راسکس هلناج ےہ ٭ نیک

 باعا یلاجاهکه نعم ری ٌهعقو* یدلوا ناعاهصرعنازاب مس بلصن حد

 | بولواتداهشماتنلا یکم فاح هتشو لن هنسک شع_ندناستنا تدافس |
 | تولوافداصمهب هتسوت *«ردنرالوا تاهصخ ندهءاخ نسخ تاو دن وخ |

 و« 7

 | يضنلابنییم خت هنو هن هردش | نایالسا رطان ةعشچمس ریدکت |
 | شاذک هردشتزا بولقرسکریج بولوا ربرق نیدارغ یوزرآ دیده لا ۱

 ۱ یخ اتسک ضورب صوا مسر لعل: | ربشنلا ییهززوایمیدلوا ریرحتریذ

 | هدوسآ هنسجاعرب توتاوا شم تحارص دقع ل طرش لماع ارودص

 لنوحا ممم صا ربهدلاسو * یدنا راشلوا لا عارفو نهال لاح

 تداعسٌهباس هنسزرسلوا یراترضح ماپلاو یونشاک مارخنوزوم |[

 ند دوش هضور نررادوحو  دنل درم هح ود هلن اریضنلا ی درب تولاص ارم | ۱

 ضورعمیملایولا نیما نشداوادس اف دصق لع | ر دع تس دم رن ڪک رب

 فی رس هنذ رطل دءةنىكسلا راد نیک ا یهاکتسد تلاسر هاگرد هاکشید ۱

 ةنرالوا التممالح یالننوادهع ثکنءاحرارادغ لوا بولو زاس |[
 ایا حصو هنارانا مج یآر * ی دلو رو دصیرمشناعد الا حم نامرف

 اضزتروص هب یلاع نما لاشتما نیغماارا یراتردق کجا تفلاح |[
 ناکه لدا یک رع لولس انا نیقفاشلار نس نکا راش مر سو ڪڪ

 »راد درتسوک ښدنجا هلال درب :دناذکو یال نادم برر اقخ شاب ندفالخ
 نیرجاهنموراصناو نیدهاح لسو .هلع لزا یلص یرلت مضح اعام رحال

 ٭یدلداز اتف رک را صح یتمضت ماد یزراکم لوابوروس مزج ضخ مرع هلدا

 رک ژویرد بودا زاغام«هزامنباب عرقهدنوک ین نواندهرصاحم مانا
 لج دیا لی .هنراثکرابو هن رال امعو دالواوهراو دنک نغلو اف اطلارد ۱

 نادم هخالد سانجا رتفدو هبادعام فولنروس ناسحا ناماهتبزللام

 6 ۳۹ و۳7 ۲۳9 07 ۹
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 نیز هناربر وکم دبیر یدلکچ قابل مداد نودع خافوا برح
 «رلن دلا ناشر رب هفارط اهلا راوهزرتسر ابر رو یلا تودادودو شنآرب

 اطلارهطظمتاراتغ ضعنفلوا نت لاومایوتنم نالو ادري دنام سو

 نوهانولامه صارو یهدقاب تواتروس تد انع هنزل دن یراک دنا

 طاعت هد هرم دا مانا هرزوا یه دز ر ماش هن ا# یزازوک زاوارمش هطمص

 I تی ناو ام یر هر حرا دیا مازدا تولوا مارح ر

۱ ۹ 
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 نوحه |قهلواافطا نیدلوا شک هنابززونهیفتادانسق یفغلوامالعاو

 چ مس سس سس

 آآ نکم هک ېچ یان همرکعو دملو نیدلاغ هپ رد دلوارود ند کی

 قادم راب دنا نی تصرف هندصت دنرکل اصباند هحرف لزا بولوا نمک

 لرو انش ةن ںول وق اسا یوج ندنسافق شاخربنازراس قعلوب یلاخ
 تعا شربات لال او .تداراب القا + رادتاانفبالنش ةدرب یغاخش
 ةدوڅ تباتڪڪ بوديارو طظ هبضق سکع مالمانتروص هر تفلاخت
 ترضحننزان دوجو ىح × یدلول لالحا یمهموظنم همهالسا بقاو ها |

 ندعرددقع لسر بوډا تناصاشاسوخ مز یک ارم ید هتیلسراادنس

 هددزر مرب لوا × یدلزا کشا ه.عابرنادند .دنراو نح تل نالوا

 یاش مارل تولو حران دعسو سخنی هللادمعو هزجترضحادمشلادس
 هروذم ده اشمانک یراوتمبواوا تداهم یاممص تسهریلد ریششک

 نارورطمنیکرمشم ةدنمر همر» نیمجا لع یلاعت هلنا ناوضر ران دلرا

 رورو لومام لوصحو رورع تانهتو بلاک ني ڪڪ نادسم

 ناتسرهشنیکنا راشلوا تعحا یه تانتاسنع ها نفرط ةلد از وعمان
 یراقذلوا مز اغ هش یدساف کل وا او مدان هنیرلک. دج ات دز ابی دم

 تاکرح نوا فرص ندنرانعزع ځو یشرف :نابوج هنتف نیغلؤا نیکعنم
 هکی دیا شاک ن وکسزونه هناشفش ن الوا هدلاجر بولق ندلامتق ناد مةن
 هل مان دس ال خاص دن لممز کش ندهن ړم دب نول ور وس ن وبا مه مزع

 باوصات قد زط یناقفرو :نابسول | هدناکم لوا »راد دروس فازرا لوریرغ

 یربخ یرافدلوا یمتعلاتب بناح یازکهربولوا تاشنانع :ندعوحر

 × ی ذلر وج ىلاعەحوئ هب هند اکمهننکسلا راد ۱ قف و ته اقر نیغغوا قةت

 دسا یسیدلوا عقاو هلون | هبرم.هدمانالاربخ ترمضح ترعه مدار ماع

 لاص اهل ۳ :رطزب هناسهالسا ی ر ط دادو نارسد ولسو هحل ندنسا ور

 ضرع هماشتح ارزع فعوم کد دشوداهنماخ یادوسمادلع | تزاسح

 | *«یدلروس لارا لاهتسا هحورب یو داغ وب اهل الم زا دربند یال از
 نا تالشرادافَ ی اوم بارد ا نالوا داعم مان ن طة ی خاک جدنا یم
 مالساهاس * یداوا ریسآ هس تسد یجدمالغ رەوا فولوا ندا نغ

 هتهالس رانك ن ادور هدماکنه»یاراکدتدا مانعا تسدهلاطا همانغا هر

 زی ند هعق او تروص ین هاشور خل طو پرک اع یرامدعسا هلولو بوت [ناح

 نکا

۶ 
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 نامالاراد هکنابناک ینددلوا هلفاقرسس نافسو هرزواندداوا ناس کا
 هدلاتقو ترح لالخ ین ادص ارتک !لئر ات هعتما لو اد ی دنا شاوا لص او هر هکم

 تمددو مسرلاوما ی ونصراورتش لس ان مق نیفاوا ریشتریش ههب سر انفرک

 ندنرازو هبرک كس راهدن ام اب تولوا لامها هشوک حورطمهد هودنااراد

 اعوت یهودنآ شد آ هلرب یراج عهدیدلوا یلاع هغ هغر نصت تسد املا

 سانج اهرکصندنراک دتدا.خارف لابزا لادسا ن دعامو نوش بو دیا نیکی |
 كم یللا صضااخ می ر+راد دما ماست هنا ایل اسر بودا دن ی هعتمآ

 لوا کراندلواقافتا دنیرک شرق .دندانصبولوا رانعلا لماکن ربا لاقثم

 بقعتسهر دن هر هدبا قافناو لذ هماقتناذخ |ندناعانادسم نازانم یل مم

 هدنامززآ نوا لاو لصق یکو لام لج ییکبواواریذهعتنربمدتلا |
 بغ نادم ن ازدا بم ی دقوا: مچا هن کک اتم ساق هایم
 كلاوش هام بولوا هب دم فرط مزاع قرلوا روشورشنیکنا رابغرورغو

 ترضجر کب دزور هراد دل اص تسوحن هد اسهدحا یداو نطر فو کی نچ وانو |
 هاک درر مزع ند هن د م هارب روآرورد يه رفت لس لس و هملع هلن یلص زس لا دبس ۱

 | دارغا ع یان هلن ادمع یرلس ردل.ا قفاتمر دقزومحوآ ندهاو ےن یو دنا ۱

 × یدلاق نزریشثربشهرنزوس دن قناه د مالا یاول هتش دءاس نیخاوا قانعش
 تودنانرخا حح تروص رانهلطنانیهص لداش نوک یفس نوا

 ندشبرفنارادلگ یزدی لعدانادسه :مزعهدشک خست ییذرطنازابرس

 ید فالشخد هراز راکر ایضم تولوالاله لاج ةداتفا یر نوا

 ۱ توا ا اک شنا نکماام رد هتمالس لزتمرسیرب,ندرانروس |

 نارادنارستدالح ٌهلس «یالواراندا روند ةد زمه وب نغلاحم فوفص |

 | هنراغویس مالساهابس بوئود % یرازوب لنمکر شم هلذخ لب |نیدٌهموح

 | تناح ۳ رب ندفو سو حامر بانرا دق دنلوا ی وص وسد »راد دن ازوا لا

 هداش لوان وا هظفاحم ییفاکشنینمع لمح نالواهدراهس ترصت راست

 ندراید اروند لاق لاش, خورف_فل عو هلداکب واوا زوم ام هلدافوقو
 1 هيج اتکرح تصد زرودص ف ن :وساوا هنرولوا لرد هلا یسخداق

 بولوارا سکنآ هی هتفاتر بر اهکر ادتق !یوزاب نکن شخلوا هندو درم |

 .یرا کد اراتسب لاملا ساز لصق ل اراعنس عانغناعانارا |
 ۱ یرلف دلو ارومآم هل هس هظفاسح تم دخت ن طن سمر کا یقه وا یرار و طه

e 



{° 
 ۵ ادم و:

 ثلات ماع × یدلو !تدس هنس هرس یدوس هوزعهرفسول یهلوا لاو رفط

 ناشیرپ جیافرب ندنا فطعو ملس یم یدلوا عقاور دکلاةرقر قوزغ دنر عه

 نازابرس نوحما یدرفن یهزرکلوا نیفغلوا عاتسا یرلکدتىا عاقجا
 هدوم عه ل فولوا قدر طظ لو سو باعص هلا ىزاغزونكىاندىزاغم نازىم

 هرکصندتح ارتسا هاج نوک حوا#یدلروک سهنتمرپ هدودنلوادورو |

 هکلغر اطق یزادنا فک زارفرمس رتشزوشندیا جو یرهدملاوخ لوا

 یدراماءورغ *یدلروس تعحام همطم هجون هب هن دم فرط بوکح

 هبل ەت تب ءلمکدرحت ناصری رم مان تروغ ردش)وب ری تروص هدهتسول

 تصج تمار عفت هدعصوم مانسا یدنددغ لزانم حجر ندراخو

 هصرع یرلکو دیاهدندهلن> الم لع اترا عة دز ان ی هی دم فارطا تودا

 عضو هتعزع ب باکریل» ازو ال دریاد رفن یللازومتردنیهاوا ءاکتسد تل اسرهاکرد

 هدک د شود هنسهزرس لرااسرفا تالف یال ٤ هعب هاموترب * یدلروس تمه م دق

 تازه ضع نک ارلشع ۱ نصح هل اح ترشی تاج تو

 ×رلد دن :اعاطءامج نامرث عابنا بولوا یدتمم هقح قیر ط هل س هدهاش م رهام

 تعلخزار ا هب همس ۇل ی دیرشا 8 | تعلق نالژاندماان اوج

 لنعآ+ردشمرا هعوتو همنرهد)اسول جد هذرق درس *هرد اوا فر ڈو رخ

 هدراح نی دز نوا لع, اتراعة د زاب یش رف هلفاس هلف اقندب ماش تناح

 »راد درب ا هش رق نابراکه دم اقم مان ة درک بونلرا لاسرا هلد ارا ذک خ تر او سروپ
 لا نابنادراک نیدلوا رک« ولج زون ه هد ریتسو برح ناد همر نو خر تچ

 مدرد لس شد یر کب بولو ا ترا غز وح لخ اد تز اک عام نیکان رک ار

1 

 ترمضح هللا لوسر تند موٌلکم | تربضح هد هنسول * یدلوا حار حاس
3 
 هلن یضر یو اک ما الاحو همقراقن اس یر لوا یافر هح یشناپنت نان ع

 ,٭ یدل بیس همشلد هلن !نرولاید فرش بینید هک شوخآانع

aهلسلس هءرح تدب شزو باطلا ن , رگ تدد هصقح ترمضح هد هنسول  

 ترانا طمسەد هتسول مه #را داوا طرخمهنس هوم تام م

 × یدلوادوهش سل ناشارن میشو یدو بوزوزفا نم غا هنع هللا نر نسحا
 ناهاوخدرفط ده اش اتزوصهددجاهاک هکر عم لاک برذا مک هد نوت

 موس رج امدقم هکر دلواهبضق اجا« یدنروک رضدم ها تود
۴ 
7 

 | هتشردقعهدهاقم مانردکلاةرفرقهلس هلنخالمداسف شتآ داشا راکزور

 لک
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 ته انو قط نوا ندرانآهرزوا نیدلوا ییمهسماما قرهتسخ لق موس نم ا ]
 « یداوا ناکما لام یاربس نص نامارخ هد اناعا ترک تعلخ نامزذط
 رلدرودص ناعذالا مهم نام رف نداد الا برت رمضح باسن !اب یک تاثح

 یی دلو اهدشک ضرعت تسدهلرب هن دف ذح | ندرد یاراسان دلوارومآم

 یح یر نوک نا ینلناک ام«نیغمالوا یپلایاضر یناومایوک
 ضارتعانالوادراوندلالخاوذدزبافرطلدا یسهعرک »* ضراللاف ن

 روسو د ءو ضو هر طف هقدص بوجو × یدلواره اط هددح ادو لغ یم اشرثا

 پ ںولوانړااوح ا نالوا دد هد دع ل اسود اضت رع یل عوار هز هم اف فا فز |

 هر دشاو امالساروخ: ماستنا هام هد ماخ ایزوریف ماعوت خد عاشق ی ةوزغ

 مسام قام لبا عاقبت ی.دوبب هکهرزوا نی دلواریرض مق ةدزنابزامدشم |

 دنوسدقع هدنرعه لاسدلطرش ماج ارودصخ اتسک عطورب نر

 بوسلوا رذءٌهَستراد هنخرتدمرب هلاصمیاسا»یدنا شفلوا ص

 ودنک هدنلاوش .هنسو نکا راشلوا ناماناساس لطلاح دوس راد دو

 هثوک دیعتشر نودنا تاسح هام تسدینااسمرب هدنزاهاکر ازاپ

 رانصنا نالدرنش نیکزورنازادنارمس ناو اهتسسک هارب ت کت ضارقم

 دب لوا هراشالا بسح بولوا رومآم هلا ازغ مام هشت ن رج امو

 نرد دع شنوا هرات مانا .«رام دتا راتفرک هراصح قشمیژرادرک

 ندرکرب نفکیدبا نزخهندرهزوس دب هکدوهب لدا لګیا لسکت
 یو نص وراد دتنا تهافاساسا حرظمیعاشتاعروا بوو ندرا صح

 زارفاذع» بواوانلاعهاکرد مادخطومضم لاتفوبرح تاوداو لاوق |

 ةنسول قیوس ةوزغهززوا تاباور رہشا» یدنلوا یسقت تازغلا نیم شا
 - هل دما یاو منه سه هے: زرار هم نامعسوا *ردندنع افو هکرامم

 تسوفهاس هلفغلا لع هنسهمحات شدرع برق لنسرفرتپ هب ادر

 لغ ج اقرب« الها نالسمینالوغشم هتعارز لعندراضنا بولاص
 تاتتنانع ء رکص ندڪڪرشا لاخیور ةدنکنانامرخ مارخ نوژوم

 بمتعت هلد ازوآرورز اراسمرغر وک انیغاوایومن حم“ لصاو یمن نلو ارا داهمت |

 راہ ناہقسنوع ا قما او ار ارفدنم * یدلواناکما هناکتخع ر کق الت تولز و
 | تازغ بیصن لالخ قزر لوابولواناریر نراناسنا قوس نالوا ییرطداز

- 

- ۸ 
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 هی سس
 دعتسهر او مدو تعدد" قخلوایراهولعم ل ڈر رق دندا نص رانو لہ جودا

 هلفاق مس هدر طءان ران دت ادن ورب | لیحتز سو کخءزاوآ بولوار ازراک
 لته ؟س کره نیغلوایرا ءو چم * ىلو صو هب هکم هل !تدالس لنئاشسو |

 یکاریکثالرادم :خزود لجو انکا شلوار اکیلط هلناج عو جنر قیرط
 *راد دن !مانقهدماصخو ماتم وزلو ایاز غا ن ذہن وجتهالس تعال ا

 نوع |عاشآنوخ ما ةرادایفرطنازاب مس فو ڪڪ ین دي نوا رود نام
 لنهآ ی همقن ندقلاخ ةدرب اهه ساج برط تولوادتن نیزآ همزرمزی ||

 هلق لسو هملع هللا لص مدآ دلو دسترضح مد لوا ٭ یدل ازاغآرمم هکنج

 یزانرد عرف هنساحررفطو چر ەت نودیاتاحانم یورهبحو هناحاح

 نازراب«بودنا تیاصاهتناحا فدهزاهن س اص مج-مزح ال »راد دن ارت رد |

 ۱ 1 ادماهلرب کالم هدنشدونح »ردو لد هصرع نازاو- احودور لای

 ۱ یز زکیکنا لوه قضم بولواتسسرافک تموم یاب نلرا توتدو

 لببح ون (ندننکر شم هاکرشهدنیدآ ریس هاکدرمن لوا» را دنا تعرع 4, حو

 لبثعو هبتع نیدلوو هر نیةیشو دل وخ ن لفتو فلخ نت هماو

 بلوا رتسرتلا شی مزاعر مک دب زفت شا یلاشمارانولو باطل ادبع نب
 نیرطتو طعم مان هشعو بلاط فا نم ل .ةعو بلطملادہع ندسامع

 رفن شع یلاشم اراثرلو نامغسی انور عو عسرلا ن.سامعلاوناو ثتراا

 نواقضاندزنا ترمضترکشل راد دلوارسا لذ دىق ٌهتس ی دروآ روز درم

 ۱ نده اندابربکهاکرابف ر ط ×ر دشلو ادناد رس هلرب تدا مش حا دن: دا مس ترد

 تعارض یور یراترضح لابقاشلابراچ رارطذدنسم قعلوا یزوریف خفوب

 رازه هج یرورسلاةعمد بو دنایرازک رکشنیمزةدوس یلاپناو

 مارآ هدداقم لزازوک حوا × لب دتا یرا ترمضح یراک اشو دج هناد

 یداو قیضم بولر وس هلاما اه هنن دم بوص ارد كلذ یاولهرکص ندخداروس

 جاا نة نم زادنارس ریش شو لمخوت ازارف نادرکرتش هدقداتح ندارفص

 نالواحارات ۂزوح' لخادءرکص ندقدنلوا جا رخا نوعا نوب ایم هصاخ

 ءدلزنم لوا »ی دزاوا سقت ءدنرلنیم لانق هوس نان کش فص لاوما فوذص

 تاَمع هه ةدونر راسا رمصت تلود ی هک هرزو لائتمالا هم نامرف

 | | فلت حد فلع ید امم ار ةنقعهدهاقم مات هنمطلا ورع بولو اریشعُم

 هدفن الا صوربو دنا ناحورس ںی هلرت اينو اد |ینادعام » یدلوا

 دیر ڪک
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 لذ رس ناھ دز ا٭ر دث اروهط هدهنسول یخ د هریشملا یدءورغ»« یدلروس

 نوعا ا تراغ ةدزتسد فابراک ن دیاماشبناج لنهآند هک نولوا
 یهاکرا ارد دمی میس هما عمق بوران رو زیر فط مزق چ رجا زو مکا

 رج لشر 4 اب ادئالاناطلست ت رفح ی اع” س "رع یان لمسقت هری لرنمنالوا

 هسلحن یک جاق ر نیفلوا نارذکن دناکمادحنابراک ار داهدقالوا یوا ا

 فرطهرکصندقدناوا لص ءفابه سی سات هل دم« بواد روم تحارتسا
 کس میل ہد ازغو ی دت رع ترمضح *یدعاو اعوحرهمطم قو شهب هلت ده

 ةورغندافخةدرن سد هرکص نوک نوار دشخلوا فی رشت لدا بارتونا

 هالوقر وز کس تولوا هر سریما شن هلن دمعهد هنسول « یدلو اا غور یواز دب
 ریشعت لس بولان کو الشد زق نادر اک دمانق م مان ملک نطر لب ارج اهم یکی انوا

 فص ا هللادہغ ن دقاو اض مس راد كقد انیتسو برع داسو »رب رود

 تولوا لاله لاخ هدامنا ی وصطسا ءالع ورع ند نن ڪڪ شم هاش

 نادمیزر اسنفار اراشا دمتراتفرکن اسکن مکح و هتادنعن,ناع

 تاودیالوامانتغا روح لغ اد نابراک ٌهعتما تولوا نادرکوزنددربت

 هدمار تا بجر هام ×رد ڈرا هدارغوب ادتنا تمشغ ذخ اور او لتق هد همهاللس ۱

 فرطندسدتلاتس *مارطاده-لارطش محو لوف»یاوفبر مانالمق

 «مایسلا مکیلع بتک» ةعرکهدنابعشام بوادروس لبو هەمە بەك
 ح رفیازغ هدنما.ص رم ما غ اهتسخ ماع و ×٭یدلد ای و ہن ف رشا ع ۳

 شیک شم هررکو × مرخو داش یدنردهاج یرومظیرب ےک ر دب یازف
 ءوزغ ام دقه ×هکرالوا لاح لاحا *ردشع ا لاوهودنا هح اشود راتفرک |

 ند ماش لناراکن دبا ناج نام رک سملخت ندن اعانالدزیش خپ هدهریشعلایذ
 یفکنانوا لئاذمر هامقعلوا نیش نیم هجور لو فق ههارطا تدب
 بولو! مقاونوب امه تضهنهرب دربند مزو جوا برا لاجر فو کک
 تعسنابراکهدنراقدلوا لوزن سرش هلریمرب ,برف هرد لزاما ی طدعت

 یانارویزوقط بلسوزاسرپ هدلح نالوا لټ قالت هلد ابن ونک هم اس

 ناسضسون اهلفارم. هکر کما. داو شختارارق ذه ترض یشیرف ناشکر سرفز
 نیاقداواهدن دصت لغ |مانتعاماد رانتنرک یراودنکن دنفرط مالسا هابس

 تور نوک اننا ان و رق نایت ب کیر اب دم نیک ایی
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 توابروس لاسرا ناجا پس ز وتو هنغ هللا یضر هرس ترضخ م رک منع نوختا
 نیفلوا تقاطو باتوراب ترک نالواهدرا فکرثالا سو خم کشا فر ظ |

 | یلسرلادبس مع نبا نی املا حیشهرس انا« یدنلوا لوس هیهکراتم
 ندا هتشارفا تعزعیاول ندنکم نوا ی مممرب ردنراخا ن.تدمنع

 هار ورلد ارج امم شا هدسع هنساحر له شود هماقتن | مادیش رق نابو > هنتف
 صاتو یا دمت صاخ#دش هدقدلرا هدس ارا اهه فض تولوا تءزع

 ناج لاسهتسکش خرهندین ایک ناکهز قوزا ناک الحتادش زابهاشرب
 لول هرب رکیلهد دل ولو بنل بول اون تسنکش یرل:موامم یادنیغلاصهر ودع

 یراق رلواریخه ف ادراک شد رة هکرد صاقو ف | نرده مر لات × ران هجا
 ۳ رک صاقو ان دعس هنس احر قالا ازات ەز روج شب زا سما سراغت

 یداو مدتمنوکرب راک ةدتمرهمار بولوازاغلنا نیرتانع لب جام |

 یدنلوا تعحا ی ماش لام بهت دم بوص نیما وت شع 1م دق عضو هتهالس
 نرخ تاذلا یراترضح هّلاعمآ نئراوس هکن × هاکزابالعم هاشداب

 کردار اهر غارغ یازغنالوا همانرس هناوزغ یراقدروس تعزعشخر
 ردروکذ م ید هلنناونع ناو دةوزغ هدنناسایربفس لدل جرام ناسیون ران

 ندننزجامم نو 2۱ تراسخ لاصبا هن هرم خلقو« ترا فاسکعلفق |
 هما یح توصو »مر کم م دق مضو ةت داصس باکر هلر امز دربند رفت نه
 ندنابراک هدقالوا لاسفا لاسر طحخاوا لرتم بولدروس عر غول لدرح

 بکو مور عن یش هرم هن لبق یاوشیب نکل × یدلرو کس ناشنو مان
 ماتماعها هدن صا یرادنایمم طاعتطتد بو دنا لاستتسا یلالحوهاح

 هدنناب هعداوم رّتع بولوا لومة رطتروظنم یمهتسداب سد نکا

 رت الا لمار فوت «دیز غم بنک مس × یداوا لو صح نررقاحزریرلکد |
 ین داوارومظ هصنم یافتروص مدق»نداناریم نالوارترح ٌهعارهدزهر
 تآ رمرک هولح هدنلالخ لامشارفس لاو حد طاوت ةوزغ#ر درووطسم

 مزج/ ندماش ,فزط لار اوهر رتش زونشن نر زد شوا ئانا
 زومکدانوع| كم کج مریض :راطق یشیرقنابراک ندناارلا تبدبناج

 قاش لاصا را تشک لواو تر اغ یشدرف نابراکردملطاادنع نزد ۳۹

 ںرنەدماةم مانط او برق هه ہند تولوا تعزعددعسلدر هل. اح اما

 عوجر هتسمر راد هطخ نیغخلوت شاوا توفق صرف هدددنلوامارا مامح

 یدار وس
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 | «دایدما شعبا فاخت هدنکم نوعاعیارو ميل هنماختارمالابسح |[
 لزنم بودر هن ده: مزعهدا هدر ده ثلا موب هحص هرکص ندتمدخ

 هرکضندتماقا :تدءاضقنا ۶ ی دلوااجبهردسیابلسقت افرش زز هداف |

 یاولٌهتش ەي اس توالروس هحول هبطمقوس هبا هت دهس ةن ەدەعج مرت مو

 مانانناز هدق داواامگرب لطلدنلا منهفوع ن لاس یلزانم یراارا مع

 LL .دنافص ماما *رلد دروس .هعجولص ءادا لدا هک رهن زولاعج هددداو |

 هناخ دن ؛رالوصو» هره ھر در سیب ورم یر دود اره

 هدب دمول و # ماراداسو عضوهد.ارم :لرایآیدب تزلبز وج هوانا ئاج كف

 نیدیز هالالخلوا رلادروسماعه هنمنرت نوبامه تارو فرش دیم |
 مواکم اوارهزهمطاذ یراذنرکم "مر کک نود اک م زف ءفاروب او هبراح

 یوم مرح لصاو تهالس بوم ین هدوسو هش هنس اع ترمضح تارهاطحاوز او

 ه دارم ضو هدازمم ه دن راته ر فت سا یر و ندرانضن او نی رجا م هم دهتسول *راد دنا ۱

 ناناسمالسنابیدلرروس تاخاوه.دعءهرزوا كل ارخاتتو یتفاوتهنرلرب ین "

 هزدشع ارویمطهدمامول حد فیرم:ناذا.تاتسو مالسن هادی سیف |[
 | یرات رت روا لا صا 4۶ رد ل تن ۲ ۱ ها دص ترضحهدنآاوس لاس ول هل

 اددهبادملاوح هنو نه«یدلوب ضاصتخافرشلدا لص ادا صاخ رخ |
 ادعا هبا عالق ورضا وه ضد زف یدو ندنامارآ ساسا حرط

 هقسوتوادریو م کیسا ه هع داومء فام هرز قالماع !تناهاهادواوتن اعا

 ار مه نواب نا زال ندا + هعرک هد همتا هنس« یدنلو ارب رحم ص

 خوسنم» نرد فوم د مکل EY صه کی ورب دف مه رەت ىلع هلل !ناو

 |یړلداعامسا عرق # EER مهولن او × عاطعا مح ها ںولو المعلا 1

 لس هن ڪڪ رشم لدا راء دروسازغ تدازعمفرتو اار ثٿ عت نر افا

 لوقما رج لوا غلات تصخر تد* ی دءلوان د تربع ريش

 تاکرلا صاف تاد یر ٹل وار از ت اف م وس نم هدناربتعم عد خد ینیازوس ۱

 مالسا اپس فص شم تیز تاواصلا لضفاهملع تا که حاوخ ترضح ||
 خانوا ترد یر دلور ورب یفرکیادهتوشط نواتاوزغع یراق دڵو

 قرات دوم ارت بر دایک نا نوش یرکنش نوک س الا اریشعس»ه طزوتط

 تامقا عسولا بس>ح هر رخ فرهاشم بولرا یلایللابو یدنقرق هرس ۱

 رم هایسناشلوا ی لوا هد مالعا دنوس دیاتاود# رونلوا
 ےک سف
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 "توهال لاعهاک اشا مزع هکردررح «دریس بتکح صس*یدیا قایزونه |[
 هدرن سما هنا ی هاج هح اس یراد اسدق فرا تس د هلو ڪک مد یراقدرونب

 * یدنا شهالکنوکسزونه هنزارتهاو تکر زازعالا مزال الرا به ن صغ لوا |

 هتسربگ ن نعصم ندا اءارق نوجا هسهاللسا ماک> انعلو هنآرقتانآ

 هدنزاقدروس دوع هل اروماه لوصح بونقودهنراسخ اش تخر درب تب ام

 ردفهرد هراز طاح تام لخع دنا رکا ی دص عح حرفرنا تربع رخو

 یزناو ٭, نیک عراد ناد ییدصت نا ملک د ترت ی بوملزا ضرااعر اکنا راغ
 | هلدا قیدض فد رش با بولو ادم هصح ندنتم رکم٭ هب قدصو قدصلاد:اچ

 یدبحوت لج ٌهماحام دقدهدن مسموم هرول شهنس هه یدنلوا بقلت

 هد عرب یموا یک او یرزخ نو ندنریغونامجرزخ ندا دما ندرکرویز

 لعتو ران دزیو بات ةتعس نیتلا لح .بودباتناده ةومخ ءام عوبنب

 هدانا ماع راد دتیا عادو یعاطم نامرفناطایتلوا بودنا ںایعتسا

 نعش ەد ف رشت مانا نا لما نز یک اود مع حوا نٹ ند هنر دم نادنعدایعس

 بر ریشه و هطخ قان اک ةجاوخ ترضح بواوا تاقالمرع لات هد همضع

 هبادعا عماسمنداقدص اهنسلا تع صوصح راد دن | یدوس «:فرط

 نیفاواناضالن ارارقو رض هقارح ناشندرا رشز افکرازاو خنپ ٌهمادق بوشر

 فرط یک ول ک ارته طدح جوق حوف بالنا تداعس باع اد نونامهنذا

 لحاسبوص خد باطلا رعباتلا مینمر زه یحبوف آب هم
 رشاد هنری ارة صرع ثلا هنسهنش + یدلن !تعزنعناکس اما هتم الاس
 اب نوه هيلا تصخر نوعا قازا ترعهزارفا لع یزلت روح

 لدا قد دص : تفاقرف« قیفو رنهر تأالد ین هک نزکسیرکب روا نع

 هرکصندنراکدشارارق نوک حواهدروراع بذار مع هلی الکوتم
 تضل مال لاما هندرط هسدنم هتکسلا زاد هداو الا عسر روس ةرغ

 هلحاض بان آل عرز *اوثل اف یارل تونم نوک ین ائ دارو
 تردنوا ت ولو انا ردهدنزابغ یوعن_ ورگ هلق ندنن افاضهاش

 هدن نباش ایراتماعاهدابت داد ناو اش اسا نماد کم هارف ہد هع, لوا نوک
 هتان هامتشا تا هاکهداعنالوا« یو قتلا لع سا .دوسل م ةعرکدروم
 مالسا هناشراکس دا لماکرامع» لواهننارخ بولو ازدانص یدانامرف

oer 

 | ی ضن ره ترشح # راد دروب ساردن الا نوصم ساسا عضو تاد ابیرات لوح
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 هدردقلا هلال یراق دلو ادنلب رم هر حارعمجات یزاترمضح تااسرهاگشنش نالا |
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 7 اوا نیک ۱ و تنه ] هک هل از نم هننک قاچ ةا

 هتس هه دم رک دنر د یا اطول اهدلاسلوارا: دروس هد نزا ماع

 یرادنحوت هناتسد یی هم دع مات اهرزوا یر اتم تنس لها دار اد تی

 هنر اح ن دنژیراترمض> ار ودر ھه نا طاس هد هت لوا نه ورد امد عضو

 تاعر یما غم توعد مایع نوک ن وا تولا فث اط یکتا نانعلتفافر

 هلرب :قیفوتتقافرنیفل تباجازع لوق عنام توش لذ یاضتقا را درود

 هدماق مما لد نط)بوادروس تعزع نا ڪسر كىر هتسع تی و رط

 ناشح هم اط ناما م د نجر دلوا هسا ایمر درم لا

 هع هز تاب هدوسو هشیاع ترضح هد هرش ام نس هن یدزتسوکر و مظتروص
 زونهندر ع یس تاحر د هتد دص ترضح بولو ا نینمّوم تا مما مالح ل خاد

 هنر عه هند یرااوایافز داد لح هرانآ نیک احدق حصو هب هه>زاذ یی ةد

 تمدخ دهان هدوس تةولاةلاک هدتلاسر فرشات بولرو ریخت

 زدهس .دهنانطوتمه لس ی رب نوا زدن نر رق ۲ رق فرم ننس ی دلواتشارف

 رفن ىلا یرزخنالوا که تعزع دن :مارحا نو اهللا تد چ لساتمءاد|

 هدرب نايا هد مسعد هدنراددراو هر هن . دهبرلواد نلرم نان یاب

 عطف ندب اور تافالتخا را, دتا تل الد هت اده هعنحرس یرا هعن ندتلالص

 یسهبنک ی تدب یر کب نهارا بورش ماین هتسخ ماع یخی نو ارظن
 لوح یرار مطم ممم هدیرادسس تااح ندنسهناخ فاما ةو ر اوافصلا نيب ۱

 هر ف داوا نسوق تاتماةمندنآ | هر اصقادعسم» دلاح مد دلو ا سرد حوزلماز

 لوا» یالوامسدمراددق ده اده یر شر اغا تن اع ی *براواز اس ف رمش

 قا طلاو مراکمر هاوجنانلوا ی اکا ند ام یب تد ن ارا

 هل حيت لبنی وانام کن اندی واخ ر ارتر ق ةنشر ةد مشک

 لوا» ئ هع ازاعار هرب نتت لنهآر زه مغنە دنشاک ل وا زار طز اعاهاخ

 املا تیولوا یاست سجن تاواص تبض مم تار هنر ا دیو م دی درر بش
 ندنرلل عهمساحرتفد هب دج هموح نحت دا تاشس ادعام ندکرش یلاعت

 میظع نابعلس »بی لوا یهلا یه انتمان فاطلاذوالغقراثمیلوهدابنورف |

 ارس یک ندک دفا خال اب هتزور یرلو ایم وخ تعاسحو ارفستدم

1 
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 |یرارپطف دسح تراز هدنرلرونمزیسوهدنراق دلو | ل داج اردن اوت هک اخ اع
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 یددصەع راء الدو رمشدد بومناول هد هلا هحر دهنراح ندیزهاگتسدتل انتر ۱

 ترضج نافرع قبر طربهزو»ناجالها قاسن عنار نک هدنشانزکسزوتو اربکا
 تولوا ماحزل اینک مالساو دم-وت بّذع لهنم هرکصندرانود + یدلرانافع

 نیسرادحرس لصاو رب قور افدومن تدعم دو جو نم زکباعص اداح ادادعا

 أد دلوار دام اجهاد اش الا سر لع همانادنوادخ شتسرپ مالسا لها قعلوا

 انا ازار نادت می اغ نالراهبشع و لتقف شد نه لن داخ هن او دج ا هللف

 داد روج راح ندلم رگ ادو دا دتر ا تع فلک یلاعت هلن یذامعل اةن الو ا
 نیغلو اراوشدرارق هدلنا مرح نام الار دندنزار ارضاو ت ذاة ارش × ودیا
 || لط بز تردودومرپ نوا هدنمار طا بحر تشع هسماخ هنس یلاغ ن ذا! ب سخر

 و نه ماع# ىلعلا قىنارغلا تلت ةطواغا بودنااسعلا هب یش اش تاج لر

 فالخ لوص لا ید نکمآ شل وا تتس هم الا هما اتر توص هدنلاوش

 ۶ لاحرهدایزندزوب هعقد وب بولوآروصجو مارآدو شکر کتزاغ یر و مظزومام

 زافکهدعبا اعراب دوایبقطهب ینثاض تاحشعموص یکم برهماستو |
 أ | ترضح تن اجزا دارس بو دیا تعج دقه دنس هناش تلاطو اراک ور ناشی
 ماه لوصح نم مارب او النا ی اکو دتب انوخعا یلوا تلادرزوو ۵کن اطلس

 تاعارخنالوا هرزوا ماك سالا تابتماوعالاوروهدلآیدم نيمار

 | | تی نیهذتشو یوتحم ییومضموب بوربو ماصفن هه ق تارق طیارش
 تاو ندنفرط هنس چاو ا٤« راد دنا یملعت هادخ تون یالعم فتساماعهاو

 هدن ده لوا ولولا د ستم یک« هنامز نا دنعاودرد تافاضمو تاساومهلمانعُم

 بارهز عرتوج مارآورارق هدداقم مات تعش تلطلادمعو مشاهی؛هزعا ۱

 هدد فاح ن قایتا ارکیوب اتضح هدةنها هنس زاد دی | الاوبعاتم

 ت را عمال قیدص ملک قدض تاتا ةدملا مات لیتو مقاو هنهاههض

 ت تز ادم ىد لۇنازک هواج هدرو عط هح اس ق شرها نزهه دمن لاس

 مسار تب اعر قدرط a E اهلا یضر یریک + هر

 ةدانعسلاراد هدرشاع ماعهر کصنذدنراکد ماهه دقنلذب هدس حاضر ۱

 مودنش» "یدلوا دط هشّوک یراوتمهدالعم لات لاشتودیا ماوخ هاش تام | |
 ناطاس ترضح تشح الاو سن لل ناد عام ندم هه ار اد نماد دنزرقودنجر ا |

 ]| رکشیارآ ندتفع بایرعقان هلن قدص لو داماد الوانالواهتسهزابهباسنالا |
 ۱ | هلی فادواج ثلممزع اجزا «رارددامن یک اب ررد ن دوم رفا ۱
 سس چ



 قق

 فرط ندارضن لب داشرا ضات یم دهاز ماناریهچ پولو ماش تعزعدنب ل |

 هب ۍېنلا خو هيس 7 هنس جزا هاساضتقا هینا دص هان تیکحهدع,» یدلن ازامنوا

 لیے لا مماز | نوا دسنهتاینیب لوزتیناوت قرط بوشودریخ اتةدقع|

KO ۳ 0 ۰ ۱ا خورما نةم بو دیادا ره ل باترت هنمز نا رو دنکه رک هجن “ع ۳۹  2  

 شرب ےس ج د ترضح نانو ام اندام, دقت تباج میل م دقت ند چ |

 هلاسرزو کس ناطاس ر دش وار دیافطن اهن وص یر وب لات مضحایلا

 ےس راہ تو دنا تامح مزب ناپ شید يا امین داوا هلله
 هلن تلاط ون نکن اهدنشابح وانوا»# یداوایالال یالاژ ةر زر بلاط ویا

 لانما سارد لا مقا لاس یبعشب یر کم «یدنلوا لو ماط لاما هیارقلا ما
 شراف یارب نیشناج هعفدوب بو دیا ماشرفس لهآ هارب یر کک ةد خ
 ٭ راد دلوا هکمنمالاراد فرلن یکنانامع ةلیساحرف تنشاکم یاروطلن

 هار ستول مرح نک هد ثابزوتطزونو ای هم دج ترطب لوصولادعیو
 ناکرا هرکص هنسنوا یدلوا عف او نت دعس نارق هذ دو هسه ت قور بو دنا حاودزا

 نکن ریو لاح ایڈ الت قرط یلامت هناا فز شهب هملظعم دک نادنملا تبصر
 ند هناخرا کک س ر: مه نر دنا مادقا هنمار او نمقت شد لف هلک تانا
 ر نالراارنلام| لا لاخورل رلو اان تم دخ مث امم تالاب حد یر
 ترطح هد هنس ةنسول زا دروس عضو هنا هژد !یرل دوم دن یدوسا

 »داد ارو ننرول ضف هدو جو لاء ند دوم ڈر اجر دناراج حاط ارهز هم اف

 لدهن داة يآ ىلا ندنلناوایلوالا عسر نیمزراو یدحسا مانا یزورین ماع

 ےن راک ای یه كل ادمات تان مز ادا نیکععق داص تام ازم لاکشاخیلا ةنظوت
 یراةدرودم لب تهدنءادا نوڪ ین د نوا كمانض :رهش# بولزا

 ناشف لابو * یددلوارک هولخهدنرلرونارطن نیم آریک !نسوصان»دارخ لی زا

 ارق] ىلغ نه ناسنالا قلتقاخ ىلا كبر ممانآرقاع فولوا علب هضرع
 لذا هد سةن نیس هجرک» لور لام ناتنالا عملا لع یذلا مرک ال ایرو
 شد نینآن اتو .*زانووضر مسام یلعت هرکضنیکد تم آی اہت یا یت

 دسر وخ وتر دنن ام ن ډل بج هه اشتااسرزهمسرمه لوا دلم اع>ایلوالامها

 هتسرلدر ہن تد و هلماع»یدباررر وب تعز عقول ۳ وا اور ند افح هاگنیک

 مد رش غول ىجا ر اریکب اع یرات وعدة اوآ # ب ولا قادرهب قارا: اهلولو

 | هکر دمالغ»# یدلب افتفا .دنآیضت رم ی ع نکماهلاس تشمزونه پراوا |
 ریس نت eyare sengera 7 س Gon ان

EKS nne9  

4 3 



 س ا

 TS رش ههط) نالوای اهدا عید بكرت امری و یدلوالالف ۱

eheهدن اکما لاع ی ارس نه ځد ندنآ بو دنا ل اننا هي هنمآرهاط  
 نالواروهظ تاودارم زادناوترب هغ دیالالجا فرمت نااس بصنا ]

 ضدافدوحو یانکب :رهوج ولع اروطسر ور ر یرومابمحاعا اوتاصایهرا 8

 هعوج نالوا لجسم یرهاطیرشو رهالضف یک دتیارارج ایراد وجل | ۱

 رارب الا ةضور باتک دع جراخ قلوا قلتو مجد هزاریش هب هعومطم |

  یدغلوامادقاهکاناس ناد. هات کب ف ایز هتسکش هما سخر نیفلوا
 لوا لالحو هاج غا دتفکشو هغ لو نالوا لامقار اتسد هشو ک شارا

 هدلوقرب اما » بولوا هماسا هم وت تيه در ةردخ نالوازیمارکشرشیر هاژ |
 للح هبتر زارحاهسوث هرکص ندنراقداواریس ندردامریش نوک ی دب |[

 یرمشقوط:رکص ندبآ عیواهردشلوب ناکمواعو ناش عاغترا با عاضرا
 رادیدتآرممانتعلادعب نولواهبدعس اح ماتهاندرک, سک هنارید یرا هنا تح

 هلرب یرامو دقنعربث آن × یداد اضرع هنسراناب رم مر دامرظا ێرارا1 اهدنخرف

 | بایهصحخ دهلی ياغ ادع ام ن دی دلو نور مد هجلحنا نخ اغو تکر بان آ

 یاره تنوفع یلاسررازاکی ارطم درو لوا نینلوا هما تدا نعرا یخ |[
 هسوززآ م اشم بول هر اتعا تسدرار کټ هل هن اهب تن اص ندارقلا ماب اعش
 صح ةدهدعل یدلب ارا طع بط رادو یدعسلسسی و دننامیدعس لقا

 بوم یناما نیغمر الاه تح ار تحر ندهملح هنیسر دص ہر یص ے مش

 لو اسب هیس حاس بو با تمه ةمذ صلح اص تمالس
 تمدخرمث اہم هرزوا میخ لدن × ی لوا یو آلا هنج دو ب هلر اع“ هر دسو رس

 رثاهرزوآ یاور بالام ن سنا بولوا لم اکو لدربج ترض حران ال وا رشد
 ب کر هد جار وم یش  یدنانانانابسآ لار ہدنراردص لا تی ات یفص یش

 بنک تانپما ید دنلوار دص قش خد هعف درب م دقم ند ز الوم دق عضو هقارب

 هسرر زعر نینسدا دعا ر دشوار رت تالس:دشک هدرساهتراک اویزاغم |[
 غابلحهدنم ارخ نود واشوخو براق !ترابزهنمآ هدقالوا خلا هب لا

 لّرنم لوضعا ادع:بو دنا تعرع لحر دلش هنممز بر هطخ هدنسهناستلاسر

 اما نالل وای راع تلم لخ اد بر الا بس نی غرا ملخا یاعب حرر داوا ۱

 ندنرلت داعسا تدال وما وعا ٭ یدآ وا هناضح هامل تمد نام ادهدزرب

 عج مع الغو طة زو سناماس هرات ن الوب لاعتشاهدن اکمنامم نام یوق دب
 سف

 اسا



۹۹ 

 1 دن هقطنمەناج نام هدنناب تناصو طح یرلز ارش نولوادوصتمزرض

 یان هدنشاب یکی اشتر دشلوا بس هشلت هللا ی لفکلاود یراقدلوا تهه
 مان سر احر تک ند دق تاف اض»یروتر راق بو دباتاثی تا نخ تدم

 راب ڪک ضع درا تخ نادم داعس ےن ادعأم ندرلن و *ردرومٌهم یاواهدهنرق

 تالصفم تاععصروز یراقدلوان اشلا عفر ەد و ہن ناو ار دص هرزوا تبدوا

 لب دصق باذطارت نکلر دشلوا نیخروم نیست لق موس یم یرانمان مان بولو ||
 یدنار!ںانتجا ندکولسهبیداو لزا واو ئل

 لسو هبلع یا هللا یلصر ارب الاد دس ترضخ هرامخ اوری س ناس ردنا لصف
 یلاعت لنا لص ینطصمدج ابال ناطلش ترضح ملکنو تص نمددعب

 و ۱
 دره نی بالک ن یصق نیا نمدمع نت ماشه نم باطل ادمع نت هللا دمع ی |

 درج نت ةنانکن رمضان كلام رفت باغ نیاز ن تک نی |
 هسرلملاع بسا هلساسی هر ط * نان دع بده نم رازن ی مندنت.نماسلا نت

 نکل * رد تلال هجر د لص او کو دنا لضم هل ایدی طو هلان دع تانج |
 لاتولمت لوادح هدنلاصنا هک هللا نص یافهل اهضور ندن ان دع ندع

 تعئام دس هب یط هب یداو لو نون[. یز ڪڪ شابرود تولوابمشتم

 یدلروکب دانم وا فقو لانه ابهدلحوب مقز عی ادب لق ترک نیکمک
 لسو همل علامت هلن یلص هت رات ضح مدآدنسودمس ماع دن زکر لاح قالغ
 تا ۔ جودا دجاو »تابهماوابمزا کک ا نالوا باشج یلاع ہل اا فرش
 ریمغس تعد رش هدنرانوو یراعندحافس سی الآ یراتعصع نماد لت ر ادات

 جان نهتازام »حیث ابو دنا یراج عرش حاکت ماکحاهرزواتقو

 لواهرزوا لاوف |میصار دا دعده اش یاو یا نم ت رخ ی مالس الا حاکمک

 یررمکی عرب نکن اهنهآم حر ها ان نیشاکنزا هماع تلاسر هل مرد
 تهدخ در یرادحآ رح توۋا انف بارهز تاریسمدهن ده هلزادع

 ناکا ہدق دلو ا یارو ةطاتسار تساکو کف لج تدم * ردشاوا یراتیبرت

 ما لاسی راقد وا نار رم نز اعم هل ر لح“ نمە را همدصلمف

 ندمشاهی بعش ی هکک .هبنشود یشکنانوا نننلوالاخسوهاملاتشا
 ؛دددوحو لاعاسآ تا یک ت اتق آوم علاط ند داعش قذآهلرب دوعسءدعاسم
 | مارجا دوسحلاخرصنع «ل.ایرانافصلا کلم تاذفرش فولوا مهال
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 ۳ لس یکاهدنزلنب هنا یاو اے اک ت ترضحت تون ترول نامزلا براقتم هسلاول |

 شان كن ALIS | هکر دم نکا اراو تواغت تدمهدانزندهنس
 هرزوا قلواتراسع ند دحاو صح یسکب اک اد نونلواد انسا هرخآ ی قانم

 :دنالظ یار کین جردولخ هد اقفیامندیاذکنت رد شفلواداری اد

 تارفز تارس N PTE ا اخ بولواتعاتم هباروش عزه

 نو ىلع نیمزرس یکی دارا دز ابتلا رابر مش لوا نکیل بولو ان
 هدنا ثلا یطعناعرف نا تل( م النام يلع قوب ةو خا )ر داکدمولعمنیشملا |

 سةنرب وش بورکم بوة مرد ا اد الرا نالو ارو ڪک ذم هلن اونع طاسا
 ردب بو دیار ا ظاتمادن نامزد م ندر اخد انر اکی راک داماد قا هلی اهراما

 ی ار طورکصتدقدنلوازافطتسا ارهطمنددناح یرازنخادعسردارب ورک, یلاع ۱

 تو فالکت فر : تولو رودص ف ر شاضرووةعرو شم نداضف ناوید

 یارفا نم( دوی )ر درابخاءاملع هیر تخم خد یراق دلو رقوم الرب
 ةا ه دنرب سفت یم هغرک# تانوباا ف سو کء اج د تلو دپ مالسلا هبلع ین یوی نا

 ندن افصهدوتس تاذنالوا دوم هنا تاند هلن ادنع نم هرزو |یددلو ار رحت تالس

 دح هحکحرد فدول منارفا نا نده دص دامحا داور ىلع دا

 لهالس یر کی بولو ادالد مهلت تو خاو ردشروخ حا هز کضندنرادعا

 هلع فسو ناشم نا یوم #رد شع | ماها هن ی هلام اکح | عسل ہرمص ۰

 مک چ اتر تاغ کا یو و کد ااسییقت ندعاکت لاسر د ع مالالا
OTE IEE SEE ارا بولوإ 

 | هدنالخ ترتف نینس لاوحا٭ یوحرج» ردشخلواری رم ناک اربد هد سوارع
 تدحوهدح ضو حر د مانا لوا هرزواییددلوارب رت طع“ رب شراز ڪک

 قدرط یالضورفکب بار اهدلوقر اما ردندراسخاءیمزندارارقا«زاک درورب

 هرز نيڪ مهم تفلا عو دان ع بوئلوا لاسراو ثعد نوع | توعدهقح

 هبلع نوا نا مش یدلو انس هب رو لاله اخ اتفا با نیک ۱

 یاوخ رب همون لب لوا هديا دوام كام شالا رت توبا ترضخ مالسلا
 هرزوآ یرامکبا مردف باد بولوا تمعن ناوخ سم نب شاخ +× هس امسالولا

 یا تانک تر لش درد دن تمه لر هنکرح

 ایلام سا ید انعندنامارآ لحر طع یا ڈر اددبولوا ل چتو مارک ا هیات و

 دنزک لاصزاهربمغس زون ند فرط دود نم دوهب هکر دو شور ړ تلو ا ت توعیم

= = ۳ 



 ا

 ںودا بارت ال برض ه هب فا لقن ریمک نیا * زدشلوا لس حوادوخ

 نیغلوا س سقشم دصردنادص فو ندنسارآ اع لعق ود مرز ب رول اوایر وعم |

 یزوریفو ترصن میسنهدز ر هرس 4ماه یخ ورد د تداعس غوط ۶ لرد ازغ نادم

۹ ۴ ۳ 
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 ےساہند رو ممم هنم لازونوادوش ابو کازوتوا قجناردنکسار ک اسع یا

 رو مطم ةتخادنا لوق ی دنا ریدردشلوادوجو نابابخ اما های

 یمه خست ناهج ناشکرم.و *یروصنه ش می دن اه یت رخ رد شک اراکنا

 ةسالع یدیارواوایزوررهطو + ءراومهههاکتسد تل دعم هاش دان لواو

 روتهدرافسا توارارومأم هلبا عاسنا هتمکحروتو تل هدا رسوب یر عز

 فلة سابظ زا دنا نی: طظ تدمر دقوب یرادنقاو توطنسوک لولو * زدشلوا

 هیچ ر ن نکیاشلوا نوکسم حر تپجراهخز ادرب هلخلغو * نوکترس
 نم ارشنزومنرد هنساحر تاشو × ماود یوزرآش طعنیکسا ندان يح بآ

 «نوک قرف بو دبا مدق عضو ها باتو فتر هدر ندنفرط لاس بط

 مدقه دوسر دوس وس یرادم تشحورابد لوانو کزکم نوا :اور یلعو
 ض درهداضص ماجززهوا»تیپعردقواضت کیچ ہرکصن دکدتب اوحو تس>ح

 هضاسن لو اهرزواقادصم# ندردنکسا ی دلب | حدود وص مار * ندرورع

 راکم لب لنآ بول وارسم قاواوززآ یوسزاسرب ندداتامحناتساک

 بس نا مانور مرجع ناو ویگن راس

 مورلا یفموالجح یاشکلا بحاصهدنریسفت وب نینرشل اید نع لنوائسیو
 سرت هطررخ ءدزجرهرزوا بولساول الصهم موحراا دوعسلاو | انالوم

 تاب یان ,ےلئعریخ ل ع٭ ےل سلاو خلا هنلع مهار أ ترج کیدو

 یک نزن اتکا ی زی هدنرلکدتدا غارف لانذا لادسا تدعرکا

 نیکو ن اکمال اغظعت هدق رل ا هار هل غ لب بولو ا تعرعدنم مارح | هب هضم

 و رهمطم هلل تاذجم رخ یاهدیکشر اهاکتس د تلاسر هاکردمزعامشام ۱

 اه مهم یلواز نکن کل نمد" ازغهار قاجس تخم دننام فاع بانجو

 ازبهراسعم تایر ی شهنو O نت مور سن ینکو

 لزج رحال صحت هلمس ان  حوجامو جوج دساد عام ندع داوا یردنکسا

 | رر ریرح شة هرزوا نل وار ادابققەب :رکسع تاطو» راهش رانا ورمشد

 ۱ ارادر دارم و نیب | لدع هاش دابر .داقتعاادحوم نینرقلاو ذردنکساهردشخ

 نت

0 

 | میهار ال ملخ بانچ ناسا ٭ تولوا نيد رش مر, هسیاردنکسا
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 یی ات ۱

 ٭ ید :ادوذو شذآ هاکماد ةداتفا یرادنعداصن تالزا مد مار هدب ی

 یبصریو هنلاغیرالهلاکاو باذع هنو کوب قیدضت قیر نیدتهم |
 ٹا تع“ راد ام بولو | یشوم اخنابزیاشکهدقع هل یهنلاق اطناهراوخریش
 نسخو نانبمطا .لزبمرس لصاو ناعایداو ناکلاسو#داشراهمدق

 مایل ) لالا هشم ناربیغم نمد لاوخ انار دل هک  یدلم اداقتعا
 یداغم صاج مداتو 2 ودر دات رهن ند اف وطر روم( مالسلا ةملع حوت ن

 دابحا دالزا تولوا م ذغباوخ یاشکه دید مدتم هنس زااستط ی | ءرزو

a] 

 ناشد ید ںاتتلاعرہنھو ا4 لکه هلرت دادسودشر رویزهدننا.م هللا

 هزکصنذکد شا زارقلازاد مرغ یراراوک زبر د نغلو الخ هدنناشن تدابعس
 تومنناونا هنر اسد وخ هدا اور و چت تف الخ دنسه نیشن الابهرزو ایرلتیصت

 ارازن الا علطهاکحو نیطالسواماوارثک او مارک سرو مااظعیامدناهورکبولوا
 هدطاشتلا یواعد طابزوت 4 ردرا شاو الاخ هخصزادناوئرب ندنراک انیلص

 ماس فاضقا دخ ههو سدود پرد ةن سز وشد یراتماولا تدههنازفاتنم

 داور ىلع ٭ ررشاو ار ر تز رح شقن ہد سخا ے رات کو يکودتنا نشات مانتعلاع

 نیئزتلاودردنکسا)زا راز دزرمههلرب تونن ِتعلخ جد تنابیزارتخا دههردارم ۱

 ترغریرش+ر در ون :مصا یوا نر دنکسا بز الف هی و ما

 طقس#ر دشت باما مجرا# با ارش کود دتا تساس مدقٌ؛د و درفت 1|

 ردد ام تدان دنر رف خلة د نعت *ادسان طشوا تبولوامور موزه یار

 زدات هنوک هن ننزل اودا ندا قو هلع دنا لص مآ د الواد جس کرن

 مورن شن ناک دود انار بلد ربع مورا انما تن اتش ٭ بود اوا لاوتوید ۱

 او کر البا یلتلا یرد مالک هنرتدنکم الا وز ھم یلازاص ناکام طظ عاف |
ETکی هنشر لتر طظ لن ندهنطع نیا رام اود رڌم  

 دف رق د ر دنا نع اه ادنضع دس عود كەد یوداوا تن

 سنسور

 ےس

dT 

 دا زادنآلنس وت درد ءهضو ییهار نوعا شرت دخ نا وا 3

 !تیجراباو از روت لی بیاد اپ کشد ۱

 عماد اتل دعهز ار ین داس ئ از ها ادم هلن اہک م کا نا نیک

 | توست جماجم لارخا تداتن از لع نوو افسا کادری
 نے س کر ممرعا هحن تدر ل داع ١ 3 ید یازرامم خد

 هدف بولا ةنسزر تای تاک ضیاف تاب تدم رز یذلوا

 دو



1۱۳۹ AGER aah 

ابینرت نوعا ب ذعت فام ایاهیاناطش افلا |
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 | ةردان» ردلمواق اد یاو ارون نم حوادارم ند عقر نالو اروک ذم هدعرک لنز
 | ماننآرقلا صص ف ناسلا تق اوبر دن دنرتف نیس س ارغ جد اص سوچ رج
 سیب ردشلواتیاور زرهی هنوکو يعتقعماو ناوم باتک

 | سس بواوارادنن دد مرر اکر يهرب و عروتم ییحاصراسیو تورث ندنیطساف |
 رد شلو اف نشم هليا ىع اصن دنارف ران یثوه شوکو ی رمش م ها. انونراوخ

 هلی دصت هتل |یلارارف قعلوا ماعیمهماد قلو امانصا شانزمدماش ضرا
 نیعلنالوا هنهان یک اح لوصولا یال# بوذیارا تخ | ترعه هنفرطلصوم

 نوک نوکه خکشرانرپ ز لر یدبر رس الا یلعو برا تفرکهنس هپ نیا
 ۱ هليا

 بو دیا سڈجزج تابح هصانفدس هعند ترد تاذدب لوا *+ یدلوارازونوز

 ت

 تآزارکت هندوحو هتفا لو د هحو د هرزوا یراب ترضخ تدارایاضتعم

 ییاطاست یرامادقا همادعا هبت ره یشن نکنآشلوایراج تانح لالذ
 | هر داو قز × بولواریخ | نىس هخلوارامورات وب اوا را راد

 ٹداوح ځد دردخا باا ةعقو راد دو اراسنوکت با ىرارازابورېشر ارشا
 هساشلادش تمضح ثب دجساسالا دمش مرم ه3 ٭ رددو دعم ندیرتفماوعا

 نف ملت وادب ک ارب تسرپ تد ند کو امہ اہ هکر دیو نماعو ڈیم
 داذکهدیاباو باهذ ماشو چم مالغکو دتا یلساهره امزح اسیر, نوح ارم
 لدحتا تابادنارفندباقلعت هنشوهشوک ندیهارهعموص کودتا

RRS Oنااشهغلواناعذاو لوبف هعماس شوکنم«دنغررطن  
 د ادات ندنمزکت صار به ار نالوا نیشن هعموص نیکءروک ۰ ۱

 یهجتس ب صا ےہ .تتسماف مس مایا هب وسعة ر ا: نع بو دنا ||

 BERETS ڪا میس لصاو را تربعربخود یدلواردبا |
 ۱ بودی ماد هک لب ی وایالغو » مادعا رب فح ۱

 1 هل ازورزوریغ مالغ نیل هرکص ندق لو اره نر دقمدع هتم زع یا فما [

 | همالغفرطوپد »مالعلا بر هللا مساو# بان ازودرکح ریتر ندشنابرق |[
 | تودناتیایصا ههاکناشن هللا مما ناتسناج لند لوا# یدلما باترب

 || لام تربع لاتو × یدلواناوضر هضورراسخ اشز اسناشآ ناور حور خونه
 ادخ دبحرت هار بل اس بولو اها ا تعاد هس را هدول آت لفغ تاوخیمهدهاشما

 ۱ براواهملهاج تربج شن | هنخوس لا کا »ناو ده ب اتسد اما ۱



 | سوخم سون ابفدمور مواز سهدنامرف ندهورکم:ورکا لوا + یدیاراشلوا |[
 هژمناونع سوسرطالا- *1ر دیار هد یتموکحورط نوعا مانادناشع سدتفن |

 ةداینر مدو × یروحش ی هعرحشوهدمیلاعتوهناصسهیماهرکص ندنوک ||
 | طس هدرادءاثف جد یراداکمادریمطت ن دیا عابنا * نولوایرورض نما داسو ||

 زومجوا هرزوانیدلواقطان ناشلا مظعناع زفناسل × یدلد ارارقعارذ |[

 لزا راو دنا ها یلواهرزرا طابنحاو ظص هدااوباهذو ه حول هرهش :

 بولوادوکح هلب اناسن تلزک توا د مانندلاعهعفص هسیالدهنامز

 | تورو دوم عم ممر قالخ ی-املو ند آو ی سان دارغا هدق داوارهش قاوسا

 ههنهش اهم: نار رڪ ید اقتعا قود رغ هغر ی مکن غلو الوسم ||

 | فلک الواشەلطا مقتسمان هاج هقلخ وام رباب بو دیال دت همانضا |

 یراق دلواباوخ بارشراکو ا تىم بولوار ادم ندنافغ هنسهدنما هنسزو قط

 لا انحبلم نوھ وا تری ازک ت شکناءایسو ءاشقاطنتسالادمد ٭ رایت ا |

 | راب دلو اراغرا لغ ک باص او * راتو لثت چ کل خاد تولو !تقفا ی نساك

 یدلاقلعتهغېک ابو تنم موس رمهرزوا ص اصر جور بت ک |

 طظ هی

 | هناخ الا یدیع ترمضح هکر د راش | نيد ر ترو طسرودص هرزواتد اور بواساوت
 | شتسرپ ىلج بز تداسع لخالهارثک | هرکص ندنراکدت االتعاهناع-آ

 ردناش و هليا تس اسو لت یرانرس و کح م دق تامشهدقح قیرطو

 هشبهدقدلاص تسوحت هاسیکدولآررمدودهرهش مان سو فا نالوارهتشم

 هرزواادخ تد امعوا ده قدر ط هنس اجر ل |ناج نادرک صملذت ندنسه

 جوایمابودااخلا هراغرب هدرهشیانف هتسک کسی د ندا شادالوا

 فرط یی احلم نوعا ماعطر اضح اهل لاح اار ا موب نمدابو نوکر تدم

 لخادالم ۳ یدناشلوا نبش عد هدکبامرب رمن نر داب هد يعرب
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 نوڪساہ نانو رارقهدنکوا فا کد. ر دیاد ولآ تريح هاکن همن اجره

 ۲ :اسونامتد هکسدوقن نالوادوح ومهدن امه *یدلد ۱ راس دو هر د ضرع

 ۱ .کراب در شرب مس هاکششد نضورعم یراکز وران اسر لوا بو شود هندتسدر کدادم

 ۱ .ناسرد طاشا ط ٣۲ی يح هر او دج نوک انوکممنناولنامزرادقمرب

 !یاوڈرب بو دا |هتحار نیلا هرزوا نی شوت د سر هک ادصاهرکهژدقدلوا

 راد . دراب رهثراد دلوا نیشوت تاوش قرفتسنم # دوقر مهراتظاش ام مسكو

 ل اودا بودا تمهقرص لام وید هنسانت یلاع دەمە دراغر ده اکشد



 جيده نرد لوق قووط هتسندرک برا مظارانآ نمس یداعناکما فالخ |
 تزاوایدّوع هنییالوا راتفرکهنادنزودنءلرانآیراشناربخول رب راد دا

 لاغاو مع نزنعاکه بلاج لوا هلی تشده هنارکنتم نوع نویژاوح سد
 مانادمت ¥ یدآ وامر مزح و تمامه ه هک اط اال ارب لما ف اطا

 راسا ندنزلاع دمور (.فحا کلهر وضح قانو نينو با زفلدترغترپ

 نک ارا مطا زا هفذاس قىم: ااو هک ها ۱ است هن ذات ی دراز #۲ تونا ١

 : دق یم یاس عرف ند الرا هعنو : لاتا اراش نیک ر طا تنآ نع

 ةللالانلود حرا دیارازمصا هرزوالا ارشاورف کت نولو ا ل ام هبادتها ۱

 دوم-لاو ات ال ومو رلاءالع قهر درا ڈار ارب زت رز دفعت راد یدلوا لال

 نړ هر کا هر کص نذکد تد ارین غض نیز لب نغم لاو مور

 یک بوح کب اول ر ها ید أو ا یدتمم هت دصت قب نط یر ند شاو حو
 بوذا زادتقا ةن دقت لذیءهدشا تاعا ب یسیع لسرو ×راہطا نرارییضر ا

 هيا هد ضمن یخ ارز داوا حیمنو تراشااعوناک ۱هدناشلا ملتع ناقزف ناو روا ۱

 تزلرا جررضن هیرللبواقا هرزواحاشو دابنع کن زر هاب ۳

 ص رعد ةو زانم 4ول هت را ڪڪر ثر ار ةع ےن “ك رند رع ۱

 هن د٣ا یهقا نمءاجو+ هقدف اف هر دش اروطسر دص میسر وی دردشم اخلوا
 هد هک انار مش نی سقم لح اید ء08 هدر سقت ی رک دی انب لحر

 رار هرزوا نعال حسن لء یوسف لسرراشح كلم نالوا ناتق

 ها قنحاوایراذک ش وک ةدراعچک ن الوایحا الر[ ناخ ید رو

 ۱ ةن د تربع مز الو ادرک زا ةص رفلاةوف لبق هندصق رک یهو فو رغم

 نکرد لذ «یدلوایا یعیسادا تحصن تمدخ نالوا هنطتنجو

 لورو کک نیرافدلواذدزاک هایاد ورځ: تولو ارم ھم هرززآنیکوریک
 راش ناور 8: درا رس هاره اشو * رامظا کو دنا ناما ناو تانه ص
 لالط قیرط م دق تدا »لا موف لوا هزکصند کمد رانا
 + نودماع مهاذاف:دح او دحصالا تناك ا + یاوخر نوع ا یزاقدلوا

 رذراشج !نینعآ ل مو داره ناقدلوا لاضتتسا لز سولا نهم ات ری اض |

 اكتر زوز وش ءهد هم کک اطنا قوس نامر اف یخ رق هلن عاش |
 ثیدع ما و ردفمکن اکا ہہ رع یدیرب ثخ اواو ترتف ماوعار درو م |
 نيد ناغرا کس نا دنهشقن هدن رشت یعرک تم لاو فک | بافصانا
eesحسی سس ۰ ۱  
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 || مودق سه فرشهداسفو نوک( اعو نی زک لوسر لوا هدق دلو ا نیش تما |
 | هلر دادو لدع یر اسد تۋر مرو - ی  ۲ Fyهب و هنژرو معد 4 جدا

 نمضح تاذلایلع لزا ر دن الصفم هفظوناس یک هدیارو مطل جر الآ
 یراوتم م س ترضح هرکضصەنس : هنس یلاندنراقرلو ال الفا چوا هجو تم ندک اخ

 یدیع ترضح دزدر ومشمهدسدق1ا تید گراروترب دهم بولوآ م ذع بالج

 ترجهماحنا یز ورفماع ندلافهدنخرف لاس یرلق دلو انی ہلع رس راعمحراع

 شلازوش,هداوقر وزو قلا هک لد هنماسرلا مخو * نیدنلاخ اخ ترمضح ||

 ن دلئ ارشایهدن دم لوا »درو مش هلمناونع جو ترتفنامز تولوا هنسزوهط

 ماکح | علمت × للحرم ر, مان هدعلآ ناس ,دلاح ندیرعو لدن ی حوا

 هل 2ا مع عابتا یداویلالضورفک برب ناکتشککبودیا مامقهبیدزبا

 هلا یلص م دا دلو دس هد همت يهر حر ا ایر ردرلتاوایداه

 هدنرتف ماوعا طساو ارولوا لصتم هن ان دع یرادجت ادج لات مضح نو هملع

 نوعا فرص ندلالص تیس هلق سدع ندا مار آ م اخ برمض نی مرا نود
 همدع ناتسرپش هرکصنذق دلواا ده قد رط یام نهر هرا هعن بونلوا لاسرا |
 لار هنوکوت هدلاشزراثلات موو یدل |نیمعت ید ی راک > هدا لع كز |

 دریا ناهرفب کرس یا تک هرزوا لاوذموش خدر نمشو دکح هدناروپل

 رکه ولج لد هروص ۓغن مد بودنا مدق عضو رارکته دوجوخرت اد لال اوذ
  1سشةن# ید ادارا اوب د مر دیارادر بح یزسندراوطاقح هلو ارومط

 ٭ یدمیدالوا یقحأوانیقلانیءدو شم هم غر وماكو دت ارب رحترپ ر

 یاضتقمبو دیار ارفندنراعقفلواد انس ارق شدن هراو دنک» ماوعالاورو ھالا
 نا طاس داخ رتخ | دعسرتخد هکر دیو راد دکح تعن ام دس هلع هلباتصو
 ردس یابلیقت فرش بو دا لاردا هاو ل امه درع لرل در ضح ال ولت رم

 یآمتعصگ ةر دع لوا+# ا شف احتوت عفش هدف داوا ره دسم نزاع

 يدنا هذه# همارک ناجا بودا باماک لرب مار ؟ کار نزاو و

 نیس »راب دروس باطتسم باطخ هبحوت هار ی اظنلا یرد م اک هم وة هع
 لاا ر دند هلم لو !هیرق باک اهصقر دشع اروم ظر وها بارع هت هدنرتخ |

 , . ||« نواسرملااهءاج ذا ةد رقلا باع اال ثم مل ترمضاو × هرکه کر دلوا لا ةم

 || کاطنامزع یو سنوب ندنویراوح لبا لنا حور نمعت رب قم هورکهدنرپسفن
 راز آدیم مانزابغ بییح شارت تب لوخشم همانغ یر هدرهش جراخ بودیا

 تالخ ۹
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 یدیاش بز ید نانا زاد هی ۲ نا

 تر ناز وب نر ده 0
 تشم ترشتفولا تا *رلب : دن وط نار کو ناماداسآ تالک هدنرد

 ةدولآنب ومو یورو + لاخلاج اسآ خامات .رسفا توافشرس هل اتشرد

 هکد نج رها دوپ یر دروکر یا هتسا نادم ناشکن اشک و دنا اخو فوج

 یرارساهحندوهعم هدنرلدب_ بودنانانومان شرعآفدر فاغفودارف ارف

 هبت هول یک انس یسیخای)یکتمادهبیدلوا یر اکیس ازا یانو لا :ارامظا
 تاس بوح هتعوآ تودناباوح درویدز وا تارغتساندرهامورخ اس

 نالو اراد تتزالاب هلرب تھام لد دمو ترو ص لوت هداوقرب راد دن

 مهر دزو واو« تاالض ویر ڪڪ مزا الرب هلا تواقش داشرا رادرکد
 ۱ فاعایاپنار کیالاک بولوا تلال و .تسرعت دوم هل | دنت دزعان

 س !لصح ترخنآوانندنارس خرید هدراکز ورزازابو» لب دش هس نم

 مدقمندزالواامس ناعسآتلاس روا باتف دنا لوا»یدنا قساف یقخانمرم

 دوو ٌهحاسزادناوترب هرکصندتعاس یدننکباشنلوامدع فونکراتفرگ
 ۱ ضم)هعص شقن د یحدیراف دلو | مود خر لئرهژوریف لرو ا یارب در دص ت ول وا

 ها حوب هدنرپست یواضم یضاف ترضح نکل برا دن باور نالو اتار قن

 رعاهتناو ردشلوارب قرح یاسرفٍق «رزوا نارا یراصن بهذعتاور

 أ «دنیسفت ین هیر » نلیفوتما یسیعا ریز یرشخمالع
 اا تردا هحانسل نو صدور ی عدس تشک یو روز لا نا ی
 لحا یخضاقتمح رغالد هنماق همولعم تدمکودت | ار رحت هدلازآ لزارب دقت ق

 نوک یدب ×ر دراش | قمة هزار د شوب در دکع دزا لوا ل اع دراکرب تاد

 هح اس ىرانا ر مر دام نام[ نادمهزان هکر لوا زکست رک ق رقهداو رو
 لالجا لام مش نو ګنا لم تملست بوراچ هنر یراسکتارابغنالوا گم

 هعوتم شالوا هن ت رولا ف مشژادنا یاس ى هدامس راد هرزوا کنم 3
 هن مع راد رو توعد دهن رام دخ ودر اود × یدلو !یولع ماعیارسنشاک

 نع ر طور نرب رهن وع آند نی آقا هقاخ بو دیا تص و ها عاد دا

 ماترد اوردادم نیکشمم ان هتشاکف هدب "الو طه اص د یراکد قنا
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 ۷ سس :

 شهامریو جاتفاهبالخ توهم ارت برمعل اةدغتزلواسالب ینا لو نطزا

 || ننلزالئام هتخا تار جس<بعل همر ال نیکو سن هل لدو

 ی دنا شه امروکر یا ههاشخبا اض هزل رنز هک لت بو لواز ارقز انا عطل.دربرب

 راه اتم رفا تار ههدانعلا ةقراخ جر اخ ند هب رش تفاط هلص وخ شیاخک

 تنم تر ذ نیک ازان مظار ارضا هززواراکناورفکد ود م دوخ نک ا شاو
 راصتئنا نیصتلا ىلع ال ةنساجز قغلزد نيغ هرلود ذك دنن معا نیه ند تر ھا
 رانصنا ن * اک هش مز # رات دناراتضف رفت یک !نزاهکنوتراوح هدنراکدتنا

 هزژوآ مارا زروداسآ هاسات دلار غاب ژارفارمسورم- لوا ٹول نا
 یرلابر تعد ناریم نکند هئانجر دما رتسا ةدام راد داد معاق

 نکداراشلوا تنم لدا بغ تيعب ناوخلوزن بولوا تیاجازع دابنارک
 ندنفرط جسم ترضح نیک انارفکدیلاطا هناسخاتمن مدآ لس شن

 ردرلشع | لوت ةرزا نخ بااو لکش بشلوا بلوا حرص نهارمطم
 1 الاکنو باذع لوزن غو هدنتح رائالوا منلارفاکل ازنادعو هدتناوررب

 لو ازاد الو اهرهپ ين دملا لزن ولو اما دق اما وقال زارت ٹ عار یس و ا نت

 نانمرنو مرکددع شو نابرب یهامرب تمدن ناؤلا دلو ا لشه تجر ناوخت
 نس هرزوا راق غرو ل و مو لوش عاوناادعام ند نارك هدننارط بولوا

 ا یضر .ساسع ن ان ر سغمل ان اطا ی دنازاو لسعو نوتزو دن دقونیحو

 شور و هدنربسفت هنلح × مملهمش نکا وه :و.لصام وهولتفام و هم رکا امینع

 ترضح توعد تدم نینننآدرکه حبس هکر دشع ارب رفت نتنح تک 4 اج هژزوآ
 ماوعاهدهال [ اون ةاکمادو بو دنا ماما ی هرود یفج وا مالسلا هملع ینوع

 ورتسار لوا هغ اطر ندد و لد اغ نوکر هدقدلوا خو از ونو | یرلمارآورارف

 ضرعت تسد هیراضیرع ضرع ناماد ةشوک بولآنازب نلیقتسم قیر
 تدار مسراخ * یرلحازتما تفاطل ارم راک را دّمن ارارد ضد ەتو

 نوری واد اشک هم انشدو نیر فن ماس هد نق > راد تشک ل وا یھ واراد جز هلربرازآو

 ماةتناذحا یراراس نغلوالوخف چ کیا یراسوخم لکش

 ماعها نامادهدزرب ن روعا ل٤ !مادعا عین هضرعنرانزاند اوج و هتساعر ,

 هللا حور ترضح هاکمار دات: زروط لب دص تعز ع یاضفاتشرب وز دلوا

 نوعاربخ ققق مارح الورب مانادومم بۈلواەجۈتمەبەنامب ةن اخ نالوا

Aan 

 | هعفر لیاتش هواتفامو # یاوقر هسی | یسوع ترض> ٭ یداوااممندگلخاد

 س

 هلا



 جاورو تضرماکر مش هفتو جاوخا لاکو لضن هلن صاوغ لوا هردشغب !تاور

 زوزو یش بودیاراذک هن اداس ادرع حاورا یر ز ءرعتنودقننفلوا

۸۹ 

a فامداش نی هارب ردهلد اه رمصابرو ضف یدازر دام یانیان یزلا !تباجا 

 تدا تاب نيولو. 8 ۹-۳ می , لا ی ديده عل اجور حالعنودیا

 یرمشخز ةمالعز اسره مات * بولوا ب اشو هش بآمو حج یه یراد اس

 لس یلااهدنراهاکرد هاکشیب هدنامزا ضمب هرزوا ینیدلوازا درب همز

 هر یراتصاخ رب ىکا س هنربد د اد نعو+ر ولو عج همن د ضار ماناکتسکش

 نی ریاش *یدنار ولوا نامرد هندر درلشا ارف ب> اصلواشاعتناه. در طق اس

 یداوع نیا میس اود هدا نا دوخ هقرفرب و هال ث ثاات هلن انا اطرب

 | بانج ردنوهراد دلوالا ارشاوزفک لاله بادرک, قرعبوروامد ندا الص

 تزعباطخ » هللا نود نم نیپملایاو فو ذذ !سانلل تاق تناء × هبا حور

 ا هکی دیا تاتلاع باتفآ تورغ ماکنه تقو یراقدلوا رمظم هنداصت |

 تهكر جوا نوع |صصخت هنی رف 1نامج قالخ ترضح یسهولا یالاو
 تمه هتمدغیرفن ندتمهلواو *ت دوبع ضزع هان اب هریک اکرد هل زاغ

 ندالعراک کر دبع نکد ا باسل اموی لیلا باطخو نکل» راد دتا
 ق الطا نيج الو رف ههیحو هخول + درام ار رحترب رح تشییاورزب هجن

 یالتخا صوصح هحرکا ےکحاو معانا یدغلوا مادفاهص ردد مامز

 هرزوا یراقدلواابتا نزاف میز ما ال وقف س + تاواصو تاکر

 لوتعهنایدص لس ینمکسیابخ لار دام صفدر کتک نولو اند هدمعتروما

 الض ضصع نکن در دررتتمکو دارت الا ندنس همت سه اشرب الرب هبرمددریصاق

 هباشنج یلاعغ کم تاذرب ندنیمن ناونانابآرادنسم ئر ره ندزای غ هناکعب

 یناضتتاتفو تملصم یر بولو ازا تما تفاب ترهش هلا باشا فرش

 ترج هاش تد ولر هاكر د هدهفلاس نورف هل ایر ندرب لا عا لراهرزوا

 هعتص موسصن رکود اسار ضرعرتحادهسرمخسرب هن قیمقحدومعم

 ل ار واس طعم هناری هدنلاس قیاس الو تک: دیاوفلا همم عدی ارف کودتا ۱

 اب یدینلواادتفا هنارج اع هناوص قد ر ط دش یف لو اهدنانوت توسوا للاخ ندهدناق ۱

 انتا نزا تشد هب امد ف تا ذاتسمع دا هن مک ها ماللسلا هباع یا ترمه

 تا : یاعط در دالا نداوس ام قلعت شد الاو» ل ارته داز 1 ندان د نح |

a mem5 سا سس  

 | همنرو# هرات نیلیدامر ناو دک ندکر شتمبت جرو ازا نو شتسرب بار

۳۹ 

  mseهی /

  F۴س
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 یمالا سةن صلاح رر الر ی الا یرد مک اونی تم ام

| 

 هم ءردراثع اتن اور عارب ةدرناز نرافدلوا تودنرهم عاعشا هضافتسا |

 ۱ دام تفص تاکرلا نواف تا لوا ×ر شلو ا لتحت ہللا ل الملح تاتک |

 ربط ااةئممکن بطلا نم کل قلخ ایفا مرک رام لو اہاوک ھ ہللا ور تر |

وسم سافنا مدرژآت نوا نوک تسد هت ادرب قنصلاو ۱
 ۱ هاب هر ا

۴ ~~ 
 ۲ وب اس e با ی

4 
erne > >ل  e e oا س اە ی  > > eس س  

 ریهطت یعر نوع ل زنم بتراب توو عیب نس بلاو هنر

 کدازآن مادصماذق ند قرض اف نانی ره اظ شکم ننک نیغلوا لدهدضر

 اأ امها: واو #عرک هدلوخرب «یالواترعهدنبلج هرم بتاج توصا
 هلئاَعهدلءث ناضط ماکمهاریززدرسغم ا عمو « نیعمورارف تاذتوریلا
 ساسا مضوهرزوآ عفت رہ نکخحاما همه یارفنوع [تءالسندفرغ

 تخاو | هدرصه هربا هنشا کن نوا مالسلاءاعیسع ترشح هر دش لوا

 ام از اصن هغاط ةف او لوفق مال اما هه قم ضرا فرط هر کص نودنا

 ۱ خااهننسز نواب یدلدا لوزن هماقم ماندرمضات نالوا ناسدنالحر لع

 | زاد دلوا دنومدلب هرهانت ارم هعت تولو | توت نارنا تنترالممهدنراقدلوا

 ۱ ترضح ناشفرهکناژزابخااگندیازابتخا تار یز ت تنا ور یداووت

 نرو مان نسح هشضناح نطنز نکا تلوذطرادهدتعزوته نا خور

 ری دشت لةهداضف ناو د نفی الروب ری مھ لنا یضامظقل دنس هدر ف × است یلعحو

 | قاب تودنالج هنرابتعا ظوفحلح» تروص یکودتنار رک شقت حوا

 هزار روُشناد ضد + زار دنا لد رند 1 هدنس هلرتم عةاو یمانالوا عوتولا

 | نکا تلوفط ةراوهکهراوخرشدوجم تشاعدولوم لوا ضنلاره اطلارطن

 دعتس+نیفلوا لورم. لال ةع لجو زغرب لزاذاتسا تم یزان تسد

 | ددنآلل دمو مس یار و ماکحاصع)ب ولوا تدمز هلارلوا لسررمه اسم لاح

 1 ام یاوه یرصانع بکر مرا لات نوا یهادمو ےھت هل. !یهللاحور

 | ةوسلناءامةرتشاملا تدوزوخلا نارو ذا ءو حوت نب ماس شلو ا لمعلا لت رب

 هةداض قاوعد تولوا 4عاساارب ی تو یا ی

 لواهرزوا یرلقذلوا سو ۹ ےک ناک 3 اتا زالت زم

 اا هفرط مان ساله ندنمط هن د صفق ن دن امد مارلارتخ اده درم

 یایدیاتو ٭ اللف ازا هداهبوجر هزاغآهلابورپ لیرضداجلوا ر( ےس

 تاج



۸۷ 
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 ۱ | ہول مالسلا هما ءابرکز ترضح الع ت اترك !اماردنالرر سعرات

 | تراقد me لع جج وو رھا ایام TE تشحو

 اردا :NTN و ازات

 ۸ مالا هلع یه تر اعح ( لعاهلناو ردشماار زا رم سده ر هحخ هت اور

 قایوخرصن هل هاب ر گن نوا یرلملاعبسذ بتا منار ۶ تن خ نا

 ۲ سا ادح رزراسا تداع هم ص یردام *ر دااقدرآهدراد ن ,ناعلسلست

 لس اضتقاتلع یی تدارانکداشاوا نسآدریگهر کیدرما شک هر هد ازوا ت

 قلنوادنزرفیاتلاةردنالو ایجر هخ دص عوض وم بولوآلماح
 ۱ هل داشتعا

 یدا سش ار ذم هس د:1!تسهفادس تد ررواد ع ی رشد عام

 همرح تشارف تمدخ فرش لی دام دق عضو دوجو ةقاس حرم ترمضح
 اتمضوقا یر# ند دکن دنر وکر بصق هدر رک تمذع ندا تلا5 ات قاما 19 اوز

 :|نسح لوف لوص> چم نسخس» عضوا بو دیار دامه ط دول ہل اتم ٭ ینا

 نارعدوحورغاس نیدع ازورب ندهدعناتسشزو ءه مح م تر حج × ید لزا
 " هرزول عارتقا مالقا عاطم مکح نیەتی ریڈ لوانیذلوا نایب تانح بآا |
 لفکت هنعاضراو .هرت بر دنا لستابرکز ترض ح نالوا هنحرهاوخ ھوش ||
 هدک دریا هنشا. حوانواانونوا بولو ارو شا هدنفعو حالص ر حر ٭ یدلدا 1

 : عدد تمجس تولوا لع هدردروص قلتایوسدسآ تاش لدربج ترضحت م

 ۱ یآرکساو یدنبولوا ها هلک دوجورهوج روغ« نیک امت هعوع

 | یسعدوح و بکو که دما ةه مان معلا تد تعاس لوا ن اھ دا اوور و دمام 1

 اتنوسر کاجدق باتکلا لهاانب ی دلواارابشهام نزهنعطهددوهش حوا |
 یرقدلوا نیم نزل نرسفم لج هدنس هعرک  لسرلا نمترتف یل ع ےک نبع |
 | اتوا ےل ہنلاو همه ها اامیلع هل حور باشح هلا ےہ ارو ینا :

 ادنادرمم هلا تومت لاج لملک دن اس رفت للس هشت دمو نولو ا تسر وس دب الا

 تیردام فر وسرد بارا دما کد همد واقدر وا !

۳۳۳ 

 | تدتمج ین دلو ادوهصم کودتس |یورعهرصانع هم دةراپهفصو × ورخ ماا
 یه قالاهنباوجدراب لاوس نالوا دراو ندنفرط تسرب ره ات نانو هتوک | |

 ۱ هلنادمعا»# .تولوا یدصتح ی ترشح هکی دی الانوکی رقزونه 4ربا

 دوك لاو ةواصلاب قاصو اوتنک ات کریم نامجو ادب ییامحو تاتکل ایفا ||
5 
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 بسا راک اتو اتتا ند ی نع نر چچ ه دنوم جوز نرتشد |
 شنا هذوق رو کیان ابرز وعجل باو جریر دبات کس تلخ
 یتخد لوا مدقم هنس ګر ںراق داوای ں اع آ ی۔دع ت رضح نکن اهدنشاب

 نالوا دیرولا لم- رات هتک بولوا دېش هلنا یروزتورکم لرتخ ادب

 یرادرکد لرارب ر کت نے رص ءادا ال لع ال حیصت ناسا رر فا ت دامس رس
 نیک یر کش نزن هکر دیو نم ٭ یدزدنارب دشو عتهندمادقا هی انز حر اک

 قورعاساهراوفناع لرا ڪو |ناشخ دلل لر مهار: غ دره اس هل یص

 یمدع ترضح هک ان # یدلوا نکم نیکست هلی ا قی رطرب بو دنا ناملغندنسمز

 لای لاسر مات سود رخ ل اد ار المد رکصندکدتداح هرعهحورلا تاد ءا

 هابسةدزاب یسدعلاتد شالب نرزدوک ن دنا ناخشا هع طة اور یلعو

 ۶ یتتشک س شع نذل ارمان ناریکنا هنتفهرژوآ ی م د نو دنا ءاوخ هندک
 ادولک کن چات ن لو ادا ن شت 7م ن داچو نم ارگ
 یاس لر تدانع طر شة ړعاسف یرادو ج و ةداةفا باد رک ء یشک نر ابقاب

 اندسقنل باتکسلا ق لارا یاانیضقو « یدلاصتماعارکتلءدتمال-|
 زا نرسم یقه داخ تس دريت هطاشمهدنس هعر کض + نہ مع ضر ال اف

a هدا م ر کو رمصت تع لو اه ه بولوآشد2لا تونو ماشدا سم ندضرا 

 هتسرب شغل از و هتردام نیو ¥ ندرت تأعدم د هاش هرزوا یازاهداموصح

 زارط ماللسل | هلع ی2 ت امج تلح # رد دعا نینعت نڪڪودت ال

 تسدةدز اجارکز ترضحر ارقوریص ٌهماخ نا رکی علز الەم هلرب تدابخ |

 # نبذل لالمو نزح دا هر الع یل انا دیدصق ید راو د نک بولوا مغوهودنا

 نمحیوزخ لاله #٭ "یعم ها تته هنار کنتمهشقادصم % قالب لات

 لاله رم تخر درب نو ارت ندا زەي یدارنادرک,نره ساز 0

ORTEنادندنیادا سیلتورکمرازاهحوکلسهدنزات 4  

 أ هد تدر د جراح یار کضز ترضح یاسربا یادر زك 4 نیت

 تلا سرغانورس لوا بورتسوک نی رانا درک .بلط تشد# یدنا شموشماا
 × شود ها لتا مارا دغ سرم هک ید دن ابو اس

GPAترم )یا وب یک  

 ۶ انک اع نرل دوو نمزخ بو دیا متم هلی مھ ترض حاشا ی ابرکز

 تادروب بو دشارورازفهرزوا قلوارا اف فلک امت | تعا یدصق ل ام دع
— 
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 ماکت هتد شکنانغ یزورمضلا هدرّزب لدهرو نا: ہد تولوا ناک ها

 دقع( مالسا اسییلع چ 7 رک ر ترم طخ )لو ر ناار هرشع ااضتها قوا
 تردنژا هلان اهدراد ن ناتلسلسن#هوطظتم از کشذ ترشح ن دق |

 را هر ادخ لضف نمف یر اس ا لایا سا لاتر دراز دو تادقعلا هطساو
 تمنض فاکتهالاع لد ازان دته ازن تد اغ بولو ا الاب ةدیشک هدح الط و تقع

 دىشادۇختا يت دام لاله« یدناراشخ | ففعت ندرت هنا اركب دتسد رب یراخ ] 1

 تاع هتشرت تاذ لاو رد لر دات د اھت را اونا تاتک اند هللا تاذطومف

 دک داؤ مانکی ک نهود 4 تولواردق ىلاع هلرب تونستی الاو همر

 هتنونخسنسیاد ا4ط یالواناقد او قو دصا ار یدتمهیب کو و نا محو

 مک دنامنم د زالو ار ود مات غال :امارکد الواي ءا> م هغ دام دد عضو

 ترذت ال یر + زام تا از ماد دهس تعاشر مرکمنذق داوا یدیما نو ساب ا

 تسد ٭ هم هنزذ لند نمنل ته تر# تولوا« نیئراول اریشتناوادرف

 نتناضل ینغ تارشنم هک دنا شعر هان ار بکس اکر د تش ادر یتساعد
 هد زد ف وارو وش معلصاو ید ناومحا تراش یادی # یه ر هلل انا

 ناخن شاکی ین لف لوا« یدلوارو بم هل رو زیسلا یادم تاتغرو طرز

 رب هیچ تاتار ةن بولوا نانهجر اب هن مکر ازاکز ورفایاورنان و |
 دشرناتس د ناوتتسدلب داز رد امدا دعتساداتساداش را ید هد شک دق

 تاذ ابرو هاش تاده اع شکر سفن قتلوا هدم سر هئس همت رم یاوا داد سوا |
 یال نک باق انان تآ سو "لصتمه هننارون تادوش هلرب هقداص
 حلا هغزادنس رونه * نیکشا لاو هنسهحر دیلوا ماملاو یوروص
 هر وڈ فیل فرمت # ادص مکلاهانیتآو + یاوذیرب هک دناراشما-لوا

 ماکح اعانت هلا طب تارا نالوا تاغ بیع رم ںولوبز و مو نیت فرش
 راديادان فاد تاد نزا تشدوعسهدوجو لوا 4 یدلوارومأم هلرب هما ا

 درع ی داوز اشحاو دژ هند دیر لرت نغلواراک د رور تمدخ هتشرکو ۱8

UE 4 ىح ردخماناوا لاشع .هننراتمهیالامعو لامدنندنق ارعا ات ده تو دنا 

 سم قاوارم سهم ی اره ده ئان ھمت ی هر «اروصحوادسو» )۶ ضع

 لانش ىم لامر وب هرزوازانتضهالزفاما تو داراتخاهمجر نتشاور ۱

pee۱ ِِب  

E 1ےک  
 س ؟؟
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 ۱ داژن یلاعریمغس لواو# فعط باصعاوقورع نالوا ندب ماوق براو انهرا
 یاضتقمرب * قالط الالع ےک ترس یا سارا دخ دارو لفط دام

 ]| ءرهشتاشا نوعاتنابص ندیاتفآ بات یدوعسمدوجو لوا × ق افشاو مرک
 تادا طرأت بود اما عظ اوراق سا هلر هل ازع نر ری ری شو ۾ مارک الب | نطق

 بسح  لیهاکنارقو بات هناجو مممچهدنمات نوک رق لر همه تابانع
 هدلوقرب بواوا نینابو عرق نط ةة رج * یداوانطو بناج نوزماکمالا
 لدبلا عن هبلظ یداو ناسلهدمسفت لاصو برق ماس لالذ + ردزومتخر د
 لایعتا هلابقتسا ناعا قر یطیدتمه هدابزندکسنوب علوا ةاو سلا ام
 لالخاناماد هشو کو مارغو قوشضرع هل. ریش نافوط هرکی دلا
 فا املا لاو بن زغم لج | داد د | مارک |و لیت با لقب

 موق یراق داوا لاسرا ابنا سنوپترضج هدنریسفت یس هعرک × نو دنا
 یاب ری رو د ر دال نمعنر اتم ید او ا یرخ | هغد اط بولو ا یو تی لها هن
 عز مالسلا ماع ماظع یامبناهدفاشک, یرشخز همالع»«ردراشاوارب حج
 ر دراشخاغ !تعحارم هلوا لزنم هماقالا قرط ىلع هزکضندکد تنا تر عه تار
 هام هعن سنو ترضج لاحر وب ×رد ہن ا لوق دیوم یراق دلو! لفن نزف وید

 تآموعجم هدهبو ہندو هش درو دا بولو لابقاورعدنسم نیشن الا لاسو
 بو دبارخآ تسد تامح مز ءقاس هنالخو هبا هرکص ندقدلو ابا شوش

 | تازع چک لاس هدوسآ نیک ارک د شفن لنآ اعروط هليا نا دی دج د دجق
 لاک هدنومهصلبج »+ بو دنا هجوت یور هجو هنوشوپ هاکنلبق نوعا قلوا
 میلکترمضح هدلماما سنن ای داوا لکون نمادشک مهارغ هر لتبتو تازع

 نو اوز کس ندنراف دلو | حک بر هاتف نض مزاع لستلاو دما هيلع
 یرازویربربق بو دنا تجر ناو توعد تباجا سوب ترضح هرکص هنس شد
 هد ارتعم خب ردزوطسمهرزوآ ار ا هد هر مان ل وە هدب رد س 221 اتد

 سنویروپشو ننس طعم طرخخیلاوحا ع اقوال لابنادوررزعو اممراو اش

 تله د شکم ززوا قلو ارو مط هنر شخمهارب هرکص ندرومادیارف نالو ایت
 تاصنص شاع هاریب یراسان مان مالل هملعورب ند یوم ترمض-ر در وطاب
 هتسخ لاوحالمصفت لمئارمسایءاسناهسدقمتاوذ نالوارارب الاةصور

 فطهدریسو ریساغت ه همم دز نده مم نالوارر رحعار موس دنا
 هکمرتسوک شدنج مارا تند هلق مارخ لس شخر دیداو لوا نم الوارنیم

 ناکما
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 زنان تمانق هاکه صرع لاوهازب لاوح او »نا عر شنورشخ تروصهدااح لوا |
 هار طض ااسآ داب يسرا > ت :ب حم تانک, اع نی او ۰آ لعل تولوا |[
 .ما ناتسنج بولو ار ابر هو ک هلا ة ماع تفط اعراب | سبب یدرونک

 | نام نشاکهرب باذع باهعافتراعب * مرخوزیسرسناراک هبوتقداص ||

 | ساسقراو# ترفخم بآ هرطقر یرال اعر دباقرغ» مظن»« بولوا مرا خاب ناشر ||

 | باب هصح یوق هسا ستو ترضح »رتن × نکودمن تجر یابرد تمس با

 موقالاا ماء اا منن تنم اب رق تاک الولف هصصخ تولوا تفطاو ضف

 هده امهسدا دلو درب ورد !نیکو ره لفاغ ندنراذدازیز اشمایرش هل ۱ سود ۱

 هدنمه تقو بؤ دیا افت | هدراترب هدرهش یان نوع ا ناک شود نانعنال دخ ۱

 | ینلوا * ندتېج یتیدلوا ماعم یس تم دیارومظشقن لومامیالخ |[
 حاج بولوا لصاو هر لحاس هلا نیب نیج ةسخ فخ ندموق موازومخ |[
 | تاع اع رم لوا٭ یداوانیشنردض هدنمک م تلف كل هززوا تعزع 1

 | نکنالامالام هل انهدام یتنهنکد لعدنازاغآهزاورب وخ لاباس |
 | در دلو ا یرادتتاهتنکرحوم رسبواوارارقزا سنا نشهدابرد ناسه ۱

 نوع نیم بوبدردراو قبآد بع مزال ارنا هدمت شک نومزآو هب رت بس |[
 | هعرق بداض مهنس یاسمن لقه دنر ادا عفارت هن هعرق مماح کاخ ةعفد جاوا ||
 هدنلوق هعرق من مزکه ی لوا « نفلواهدزرمن هدنوت نانخ تناح دنر رها ۱

 زوته» یدلدتاترب هنآ نی دوحو تانانرد تو د»+یقنالا دل انار دق د اص

 | هلانامرفب نر دلوادعستسم هلنا یرلاعپ ڭلفىانلىىقتابرد نۇ اغمض

 | نوک حو ااو ثعاس ترد#یدلواتوح نط بحل اة ادغ "ی راهاکمارا
 لناصس نا هلال میگم بست هدنادقما قضم لوا نوک ق رقه دل وقر و

 یم مدامدلشاو مغان بولوایراماعهانابزدرو * نیلاظلانم تکا |
 وغع د راو ازم یدقلاهلد تسردان زطس هرکص ندقدلواماسو چ٣ دارؤا ۱

 یانکش هکر دیو یه × ی دارو تاغ تارب هنر اق اةساتسد بولو ا ترخو

 تقومدق هتسخ مد یراقدلوا تفالسنبشت لح استولو اهر ندانعوخر ۱

 سود بش بو دهها اک بق من یت لا« یدیا لو واص
 ترد نو |یید لو صالخ ندنخزار الدنا همت ال اطخو مرج وابر در عقورۇئ ى

 اینم نون ما ی دلا تزکیہ ب رفد ادا ھا ناار ادن تکا
 ع تان سنو دوو دزابرد وتش ب ےک لر اک
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 نوراه لسن روطس سلس یسن فرط بولوا یردام هرزوایبمعت یدابا 1
 لاعاد کک دنیاو نشول <. صرع دونم یر دقص ام هاو نر |

 عتع ندمانصا تدابع نالوا یرلد داعم یسلاها یوتن ندلصم

 یل تک نمس ت رونلواریفوت هلر تون حاور دشروح جات نوار زوق و

 رپظمهضک یک ۱ قعا,دنراتوعدنامز هداینندلرب نان ہد قا دات

 ادعامندزلق دلوا مدة تنا هزروا مدد لال یرارآ اس یدلواتداخایرش

 نمر طاخ یان امج مات بو لوا مس زادنا لنسهنفرط سو ترضح هز اومه
 | ا رت امتدت ئاخا هاگکنر دزاجان زلد دماررپ قراتنکتا نخر راز ثا

  ۱حوا هدلوقرنزاسهزاح م رگ لوا بو با تناکش :هدقر عفر هلد اراک د زورن

 || ب اذع باھ لاشرا هن دنا هدنماق نیما هلح مد اودرپوهرکصندنوک
ESE ترضح# یدزوسز ازعانیرادانج ناو لازا الارز م مد عو | 

 ند:هضغو ظ.ع لاک ت ودیا اک !یموق ندنخ دلوا] ۇق شگرازاشیوآ

 قوس ن دلو رو دص رش یدزی انامرف هدنصوصخ تردعهلحر تش زو ذج

 هلمار همون هتمالسهرومغمف رطدل تب رشاکاضتفاو # تکا

 هه اش دبش هد و زتسقن ناد نارات کباب هر ڪک ا٭۰ ید لدا تعز
 ناکو > ن دزور هحن ة حالا سفنرب نقد یوکن ودیا نانع ئاخر ا هنر لش

 زا اق طخ وتد هاش هدربت مرار تخون نکا هءردراشع ۱۵لاو نابت نسح
 «ینارو هععص هد دوړ عهدو ع وه مول در دنفاک حد ید دلو !اهوررا دم ول مقد

 حاوما ج اوفا بولوانوکربقاسا ینز یور هلرب ف الضبع-ناعمآ] ۶ |
 نوغور یار اما لا نوکن رم ئ سنو موقدوسو دز تک الف تلف یرابفرپف

 هباسدءیفاشیرب یروپظهثهدهروها ٭ هررشتفاطن ر ههر قا وا

 هنفح لوا نامو نت لاله شاع هحتن هشحوم تامدقموت بولو یراروعشو ل قع
 یاهْلار اد بودنادنل»فادخدحوت لن اماکن دلد معص × نبأ والصاح نية

 هللا ی هاکر د مزع نانک هلان هنساجر تد ایذع یوراد لمم ندیومن تعا غش
 | تشد بولوا ناب ندنرازوک یک ناجنالد هتسخ بط لوا .دیزاددتن |

 سالنربوانرپ کو ریغص قلواهاوک ندنرادادم او تناعانمادیرادادتسا

 رطذللا نع نما هرز اشتخاو لاذت تاهئوزاسکن او مضاوت لاک شوب
 هلرب یراءکشاو هرکویرازودانرفو × رلیدنوطاحریورهنهاکرد > ءاعداذا

 راد دن !یرافغ تجسم لال د هصافتسا ندنزاب ترضح تدانعراسهعشج ۷
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 بولواز اتا نانع داق نطو بج هک امخرمش نی نع ترمضح یبهداز

 یارطان یکم ٭ ی دباندران دن ات RENN وق هنسدقملا تب بوض

 بو هی تعارظا قلعت ەروصقورود نالوارنزورزوا » رانکو تشک ء ر
 «دسدلما به ناز رک هلمم اک اھت یوم دعد هلن هذهیص فا هر ابّخا ی

 اراک نزرمهرب ل>ا هدزدر هکی دی شام دق عضو هننس ی رب نع مد لوا

 ماوعا « یدلوا »لا ةدرطاغ :هدرا ذکمر نابملزوب بولوالما

 رود نددنزکداب تداصاو *.ر وتم ند ةاخ ر طن قلعتر نعدىلاكەدەد ورعم

 تقااو سنا شکمدهدنع دق نابش | حوبء افروهدنمام بله اکح هام پورا

 3 ناو دناور لمس ندفرطره لب ازم ءا ی اباق لد هر اب لوا + یدلوا

 یادابا تنرو باز قارطا نمد با تفت بواوا نابابیم یابردهتفر هتفرو

 منج EE نع ی دنا شاواهدابزندىکلوا هدا نشحةلر فرا عو

 تو دیا شیاسهاکهت عضو هان هنا بتاج نم نکرد اکن هر :تزبحن

 بازم یب اس ندبه تدبم یک دنا انک چیک هدلابخن اتسرهش

 یراچ اوج یالذ موب وا امرپ تنل «بارض الا قی رطیع هنتانز
 یرشرمظمهلرب املا عید مالک + ماعةئام تشل لب ٭ ندنراب ف ر ط بولوا

 بو دنا ر ظنهراجو تارشو ماعطهرام الاتسح 1 یالوا باطحهبحوت

 مپ لاخ نکیاریفتا حب مہ × یدیانیلیوریصع ہک ار شو بنعایو نیت ماعط
 هدسوب ناو اج اتر, قجاندندوجو فابنیراتا .لنهراحررخ توملوا |]

 قورع طباور»راجهرخ مالنعلاعتم دز !نامرغ لاح نب رة«رزونروک | |

 ره وج جرد یراکناو خس !یودنص لوا # بولوا هتفاد یتلعا مهب لرب باصعا

 نوح ی دلواناتسر مش لح اد بواو ار اوس نانک یر نع نیغلوا خور

 هنوس ٌهععص یا بولوادونات ةارون حس هه اعهدرصن تک همان .تنصم

 مقر والما باقلارهمظنع ی عر ک قرلوا ٭ یدنادوجیوفهدرب نعهننکسرپ

 لیئامسایابقشا مع یح .یدلد ادوجو تایثا باتک مک بودیا
 توشود .هقارغا کباب هلسهدهاشم لملج لضفزنا هنوکوت ندزپ غ ترضح
 ملیت تمد رمش اہم ی دهن یلدا قلا نر ع × ی داوهارمک
 رفط هنر قانو دنا تع زعل ماك بان یاضفندانفیانکنن هرکضندقدلوا
 اننمرا ترض> تاچ تعلخ اب ااو هناما س زار غر دا لو ارتمیم
 1 | ند يق مالع یمن (مالسلاویطع سنوي ترضخ )ر دیو یم د قتلوازازعا
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 ۱ لاخر ںؤاق قرط بدو دنا قع لالتخاثعاب یو لاوز هلال اکتاا ن بغ

 دانیفو یک" اس سوت دادسرا تداعی ارس تزن زاوا
 نالوا لارا نوح اداشراهدادننو دشر هعن مش یلاض موق لوا سهراب دن آ
 ندناسقهت یرات [بودنا مود هارنردعُهرا مالنلا هلع یاصفا نیااعش

 یاوعدر دمالسل | هنلع ,ضح رز ۱۱۶ ضعت دقتعد هک ی ادا نااسزا

 ۱ تز وص راد دن بد زت لد !سدح ننګ تانهحا وب ڈک هذیرا چنا

 نلسهغ | جیابنا لاحر, هکرژا نال القلاف ۍ دات لاهنانتروک دلها
 نالوا ماعهدنآن دن رطبسار هل ندنابن اک ابو# ذات تلل ایه طاق
 ةع اولعح واهودسفا2ب شاولخ واذا رال انا #4 هدس دقملا تاد ۱۳۹

 لل لا ادورپ نع بودن ی مکح یتاوتتا دص یوق + دام لها

 هدفدراو هل :ارمصت تاع *یدط :!اناسیراطق لخاد تاک واتا ادالوالم

 هس . دقن تودادوّمخ لذن دکرادت اسادوعصم ام یالدم قول

 دو رو زاد هر هض رعت سان "یراکجز متتنمرابج نامرف رعد ق وعلو د قة ەز ادا

 هداوقری اما یالوا لاله الاغ یا روا ارش اورفک ولو اذو دنع
 تروص هدن ناک تاره کاب لاتنلوا لار خالا لوح تانخت رک |
 ناروفاج هاکوژاورب دنلا هل اوه ناغ مهاکلیب یدنبزرتنوکلاکشا لا دت
 دشروخورب تو ددا لوح هم رشد تلاق» رکصندق دلواز تندر یاره

 یابند لرم رر تب لاح ئا لع یدارا قدم ی ود طه قوت

 ید دل اب راب 5ذ رابدذفسا نت ,نمهبندندافحا بشار 1َت نودا لاتا ند اش ی

 اس ز تولو از اع هعو حر هل ر ار ضان نم لار و

 هد دوس ی لانناد هدم اورر زا دتا نالعو هناش بیئرتو نطو مزعهلاننادتنار

 دسر مطهدسح هدیرع خخ که ییحبودنا لازا هدسدق سنالازاد

 سوم | شیطارما هززوا یرلزغآ نیک ارو ظر و سنفهنا سال عدد

 تجررع هدیآنورد قداس هلن تاندوو« قرخ ییوسرهت یرفشا |[

 دوو

 نوا یهو هدرق عزم یدلاکوا ءریسفت نفناداتسا یدل اقر غ هنا

 یرعت نشحرارعلا لاک رب 1ه دنر اعاد نل در ان گن طاش ورع ىلع

 لئارشای هززوا يتو داواریذن اشناذک ةکردراشع ارب اک اک غارفن وکون |

 هبارعو مو و بنا ابو ییکره تاترار ظاخ هن ایر هه |

 هز نور انه قعاوا داهتحا ناماد هدررن هریمعت یدارآ تارخ نالوا ناش آ |

 س همس |
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 هبلع لوعمو تاطاس مام مم ُهرتادزکح برلوا ترازو تسدنیشن مدح

 لاساوزعرب ممهتشا رپ راز ا او ۱؟سیسد تار یبا تاو دو ن درو ھا

 نیمز نایوک هتد انا بولوا ناری> و لټ د ناجی بل اف ن اولس ترضح لص دنا
 مکه رکییزور یداد ادوسرف لاخ نی وم ل دنس یورو * دوعهربصتتورزع |

 او جد نا اما دبایاس اخ نالو افاطاسرادمردقو اضق

 نامرخ نکن تطاسروما 4هاح ادعام نړ مزج بشود نج رص

 | خد کته نی راتفع درہ ةمص علا تب تار دخ دريس بتک محب × یداؤا عا طم

 هرزوا ق لوا ند دو ےلمطابا هچةش ت اور زانلواد اراوتو + یدلوا هتفا تهخر ۱

 ةعوجةزارشنوج_+رذشلوا قبعة نج ناشغاک هدفا ٹک ی رز همالع |
 ن وکر کب دیرازلفم شوخرکس بوارا هتس دب ڪک یراش ر هل نشان | ۰

 مر قا ندرلاتنا یراکد تادا ر قن ھڏ یراو دن کک # یدناشاوا

 ریصتت جد هد ریتم یراردذا مساره تاعر کاب بواب روک یک ناک

 اا رواوااضر هتشلد هاضت نامرذ نیما

 بس رب دا فتکت هلن او او نوک قرقهخفرادتم یار ۱

 با ارایضا بات هند انداز در قص دزو ریفزور نیو زاس ندتج ار ار خم ص نزع ۱

 ی هنساحر لا یار یدک هناا ۹ شآ [هنانز توشود |

 | رغم ید رانا لک دن تست
 .لقننم هناهاس تریطح ق اقچا تسدندنآ یدلو ادن هنهاکماد یهامرب اش |

 هاگردربطو شحوو × فناو هدنبنامرف ماش م نحو سنا لوالا قاک نیخلوا

 بصنم ها تافایضآمناتتو تابقرت یو ابتسد ووا فک اعهدهاجو تعثح |

 هنر« ید نم دجال یاب ال کام یل یه بر» یدنسو لابقار قلا لملج |
 اات هدنایعرعق بو دما سد ی هر رب هن یخ هرب دص ی دلم االتعاهتسالاو [

 ۱ تقالخ يعاد مو داد یدصتم رت تحارونما ید هثننرکت ×راد دم انکم

 || کلن هدن :شابحوا قالا كی دنا مای تیب هرود ین ةرق یراتنطاد ماوعا بلوا

 دوطسمء دما سنا بولوا :فادواج سما ارادا هجو تمو اف كلم نادر کو

 رازنا باسمتقم«راردهد دوس هد د اوربق لبا یرا دا ریتکدلاو ءرزوا ییالوا

 ن : يه ضر الاف ند قتل نان کلا قلب سا نبی انضقو و رک لج لیزنف

 نایلس ترضح هکر زاوا قق هخاس شاع اض روا قرن طوب مد زیسفت
 تااصایراتاسح ناف لع دنا نادر هترخ آ ماعدانآتحار مالسلا هماع ۱
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 | هللا تبثم نکسلو» تسمرکرا مظاوبد همد  عسسوت ی هتمالسا كلامة رادو ۱
 ۱ هصور دل ار کے نر پرکن رد ا٭ یدل |تلععتورسیروکم دلت

 | لا فاما × یدام ادا مم ۂرغ لیصحت بولوا لدی وزر نبدلکه دتلصو یان یل
 هدنمات همواعم ترم بول اصرارقتسا هشیر هد نجر رار تشک لپ ق خا

 ةنيازکا ییعانقلاو ٭ تدارس یدلب االاهراندسحری اضع الا صقاتخدلوا

 تر افت هه استعلام تب اوزو درلفم یاسر ٭ ادد

 یوم یوالاوھ نا×ناوا تقولارک اع»یوهلانع قطن امو ناوباردقالعم ||
 هجم ج ردنضش نیمعآ هماخ موس هه دن کو دتن اقترا ةنرادانج

 هتسندرک دجم ناح هک دن میق راد دروس یرلن مض> مع هن اک هکردتم اور

 دار مالک حرط شوخ دنر نالو |قطن ہاکتسد ید رک اردنام رف قوط

 دنجر ادنزرخ شع هللا لبس قدها یدالواشع | × هللاءاسنا# یانە

 ثد دح تک عو ةو قة ل.قرک ا٭یدر ولو اف امد اشنعلارب قزل زاد د

 تساؤل ردروطسم هدر سا غتر و طط نر از هس ج د هه. عض تد اورریردا فست

 لاما بعص مان نودمص هدنهاق هنسیرکب ندمناعلس لم ماوعاهکه رزو |

 تاید لالض یاییصتسهرممنالوا هنمان یکاموازغ تم ار یر هن هرب زج

 ]| جماو «یهاشكتناطاو یو شآر مث ملقابوناز اب بیتمازس هجور هنلاعا
 م ناراتش هرم نر رط:*یروخب خد مات هدارح ییهامهدنناد لتخالمو نسح

 | ی کاو لمار ەك زیوالدزینک لوا یدازآ لدخ مو  ر اع"هدنزاطق

 داب نر ردي هشیمه هسدار اک هو شع خوش لوا « رام دتد ارا تفر ڪڪ هنریکهرک

 تارطق با ریس نیز اسجزرا ازلک, نیکو % مدامدهآقالطاندداشانلد ب ودنا

 رابغندارب دکنآ نینلراناج مش هاکر ظن یل اجتآع»«یدردنا غشا

 | ماد لازغیشجو لوا بو دیاهلازا هلا فمطلت هجراتسد هشوک یل المو نزح
 ل نرل ع »هنر اکن اداتسا راب دت اما هرزو ا یساجر ن و عالج امار هثوغآ

 1 ۱ هتخادرب هلص اهلک اشم لع فو دمص تم لااع*لشاعو براخنم ءاّشنام

 ۱ × ی دلوا نی ستو لوم نم سه هدنر دنا ضر < مرت درطن بو دنارهتسد

 لنا سال هناهاشنالوایداتعم نکن | تانج شوب لح ند دص یداجج لواو
۳۳۳ 

 سالج رز یبرکرب نی لولا × ومه ارزو ةفوغصم قرا + ساما

 بارح ننیبج قاد لب هززوا نر د ن آهدح اورو حاب ص نوک قزق ودیا
 کا مخرب نیا فصل فاغ ندانعهون هسیاناواسترضح وب یدلن | شتسرپ

E 

 اش
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 را ےن اتمه هق فون «رزو قبر طلج هغغلاریمعت هد | م امنا نر ق همام یی صقات]
 | در ر ماو یر« تس نیستوسو ۱2 هنر خامی انہ لیمکت اما |

= oy 

 | سنا؛دوشحم دونجو « یادقاناسیلس ترضح نکبا نیعتعنوذلو | نیمررا ۱
 تاج ءر دلاتح الانام امر | هماحاهدلسس لازوتواهلا ی اته| نحو

 یربغ ندسدقلا تیب هکر داکد دمهب هدقداوا ترق یرلل ترا هسدق سالاد
 »نی رمشم «اربک نیدنانامهر هر هناوت هرز لاضتشا هثلاک ریش زاد آن طعم
 یاد ده اشهدن ریسفت یس هعرک دام تانفاصل | یتعلاب هماع ضر عزا

 طب رخ د عسر مشب لوا نوکر هکردراش با مفر هرزوا هجو ول ند نع ۱

 جیرفت اتش هرس تار دنمس سار نی نا هتس دال هدر |
 ر« ةؤاص تولوا * باا تزاوت × نظم تات مک بات دنس انت ااش اتو |
 هوند لاغشا# یالوا عخار لوهدندداررانالژا یراد اتمه هدد ومعه تقوانو

 لونخ لواب ووا لولم هنکو دتا لافش "ندندامع همت ار یزو دنکلاغتشا هل

 ةنسا | ی × ی دلب | قوس هه دع حرمسه هل رزرو ۰ فرم هن ازات هنر

 لراددنرسه +یانع الاو یوسل اباصهم یفطف عركم طن یوشنلا مامالا

 هغی الوا نیمعت هنر دهام بو دیا لس و فقو هللا هج ف اع ش3 نانادام

 کا وک یعاخ ید تس لیا ع ارا دغاد ن قانعا قاد نوعا ناواتمالع
 E و هک اح + ر دش |لقن لوقرب ندا ضع ودر دک ع دراد دنا لرخص

 ناش تلالجردقلا عسقردنسمارز زالوا یهانلواریک اب هلومق تاقیذیاد
 «قارحا قحاننوخر دقو نکا هحاسلایرب ندمآنالاعمادفادر ؟ینایلس
iدوم سه ی دهد د ید دلوادغا م تفو تعد رم رس لا قاهزا هنکز نسو تو  

 رارکت ین اجس نام زغب تاتلاع ںاتفآ هر کصن دلم اعم وب لعاهّاورونش رگ
 تمدخءاداهدنتفو مالسل هملع ناجلس ترضج تودناقارزت لاج ضرع |

 ¡ یارسهزح ناناشکهد ر ×ر دیو سه ندا ضع تر ی راک دب |مادخآ هشننیرب

 ةناغا من بانا ادسح هتسرک ییعاتشل او ناملسانتفد قلو × لاج صرب |
 رسعا نسح تصخر . ندزول لول هن ههاح نیکشم ةماخ هدا تم نخ یا نعم

 ۹ م فاكر مریهش مذ>زاورپ دنمزارهش هکر بنا ترضح و کرد راش ۱

 ناشنزان کل د همد لو اب نو الاعب اگ هاک اشابتریس لنه اسة ددو

 رم رن ڈنر رھ هک ا : جاوا لاصون وخر یک دش اج ندرت نیمار د س ندمرح

 وب مسمقرت ىدا موزع تنار بوددنارو ضم هرو هناد لاسقاوزءرهبس

gman 

 ى تب ۳۰
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 2 دب رب یاصعزیحات هضر ار دشا هنس تولوا ل اوز هر دلصاو یرل ار گتاتآ

۱ 

ee اۋا قاکننساو عفرت ندع |فافزرتسپ رسمه قارطا وام تاشندناش م 
 نازتخا دقن نکو ک بول 1خو شہ ےآ یھ بمان کس تق نار نیک ا
 ندا مو لح ارش # ید ا شاز ادو ےرازاسهولج ند ٣سد داد دو جز

 ناکرا هل. قاوایدنزرف رولوا نیشناج عدلا لتخر شوکح نرط
 ندنعتلم تو دنا عانتماندنمبباک اهورکرب و عام اسقات هقرفرب ندننطاس
 هلت هاب وزتاک اف اد مرگ شتر اکرخ 1+ ید و ددزمغ : 7 1 E TE E رب

 زاغ ناله هعشجرس بود امادعارلدا ماتتنا عتنو» ماده داتغا ی هناکس لوا

 یارسهزح تموخ هذشز کس شود ِ# یدلو الابندر اہغا یدعت لاشاخو

 ماز اص دو »ف ادراج ٹل د اعسلار ادمزاعهرکص ندقداوا سال: ات ونت
 نصناز فلش دهع تۈ وا شاملسیاریاضنعم قغلوا نفدهدننلآ یرادحن
 توبات نیک الس مادارا هز اوبد هلال سیزوخ یدک الا درع
 روتر ربت هناضفاهت روتسم هدناکم لوا رارکت » بودیارومظ سیقاب ماشر
 هند تر د» دنر کلام ماو ءا ناه ترضخ ×ر در وامس د هدر ولع رات ین دلوا

 هنصرلا بسج ىسدقملاتە نالوایدواد رانا عمظزامعم عرهدنماش

 نسخا لعهد هنسی دبهرزوا ید الو ا یو احزیس بتکرثک اتو دنا ماتهادیاقا
 رپ هدلع هروس یواش ترضح هکر درع یدلوالاک هح اسرکم > لاک الا

 یتد غلا توب نایلطترضح هدنیسفت یسهعرک + نیش ءایءاس نم لت جو
 هنرشک میس رکو ید رزلژامارطا هنا تن چ تعزعدشمارحاهدکدش امانا
 | تیفلا نوح اون اکو ا نا نطا تنیدرخ الف دهداسهروش «نکناشلواناس
 | تشهدلح ىي الواریسهت شک هتشر هنده دنش × نیل باذغلااوشلام

 يالا مانخءدقع قاعل»تایحساغن |هعسنیدازاماقزونه سدقلا
 | اضع هدلخرب فرشمهانب نیفلوا یرلره اظ» ماهبلارطاخ تنآ ره سکعنم

 كل ذ نزد العنواسیو ب هعان كل ازأدناتسد لا هرزوا یرانامرف بو دیااکدا
 هلاس لوا # ران دنن اان هزر طرح یرودنکن دفاصرولد كل امو دنانمیب

 تاذ لزا نیشلوا اجرباب یرانداشتسالارهاتتماه لحن هخغ دنازریتنادندٌرا
 رز ماهان هم مه ناراکمه هل. ایداقتع الو تابحشو در هلح قانصلا یک
 رب رخه طر رربتعوب درام دمتسوکلامها ترو الاغتشا هتمدخ یر ةداوا

Seمچ هوا  
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 هدنزو رف هدوزنهُ داد ندنجر ٤ هیسمنز هک نیصعٌءر دنشتالواد وادت ر ۱

 ید شم الوا لصاو هب لاک ثعزونه یر نینسدوقع بولوا دوم سلت

 ردیراشتسه دن مار |نهلوالوالقع هنایمه ر لذاداتسا ئرا تسد

 دوادترض> هدمنغونرح باعا ص اقدام ىح بولوایراراوکرزب
 یراکد تا میجرت یمکح یرادنجیرادنزرف هلدا هلا هفت ندنراد انج اودنک
 نددوهشلاع دواد ترضحدوحو رووترب × رد دستم | تدا هل رص صن

 | هدنابحرانواناعلس ترضح هدننا مداح دالوازوةط نوا قعلوادوقفم
 بولوا ناور یرانامرف هنوکسم عبر تېجراچ بولو اوم لعو توبن ر مس هنملخ

 لاعریمعس لوار دنر ابع ندی اذه سا هکر رطعلا نبع ه4اساوربطلا یتطم

 یراتنطاس یسرک لماحفصاع عر بولوا ندنراهعرک صیاصخ بانج |
 نیس لح اس تاتلاع باتف [*رشاهحاورورپشاهو دع# یاوتر نښو ا

 یامنع هناشام ھ هدیرذم 41 هل امر که وزب ندم د یی دلو انیمزرتخ ان

 E * یدر دنا ءار ههامود فام ىط فاع اس تذق خلوا ںرغم

 هحاسه به دنریسفت یم هعرک#ریطااو سنالاو نطانمهدونج ناما سرش حو
 زومحوا یرل جاودزا ةف الع نشر بووا دصردنادصرتا یزوریذرکسعارق

 ردع دمع د ی هب رس زون ی دن ادعم نړ نخر الو | ماظَسا نسح لاس ەحاوزا

 | یا شک ةعغص یادکشموید یدیاراشغ | مارتحا ناتسش لخاد هربت مغر

 قوط تسر ندرکربطو شحوو ٭ف ایس ےکحر حم ن جو سنا ٭ ردشلوا
 یک !نوا ندمدآ ی ادعامندتنر افع هدنرادوج حبطمتمدخ تولوافامرف

 اوو او دښو نلیزو هدنراماعطماشو تشاچو * دوحوم ځاطوزابخ س

 تغر هنماستک | ل الح توق باذ> یاعربمغس لوا نکن ادو دعمواک لس

 یرلاسز یالاب دق ششوب * نیک ارمصح هب فا لیدنز تمنص قافکب ها
 رب کا مور قفس ز یراهرفسم هو وب نیر وج نان یرلا دغ تولو اعضا
 تاوررهوکح ات خد لیح ارش تفب سد نع کلم هرزوا لیوا ا جز ا٭ ییا

 روک ن نزان لوا بو دیار فتو نیک هدنکلمرسو * زیقوت هر حاودزا
 لمس شخر هرک ر هدنآنهلوا یو قشع ناکوح؛دونر لح المو نسح

 | یراعرکب اد یوا قم نوک وا دنآب و دنا نانع یاخر یاس بناج هناصرپ
 ناب E نانا بوملوا تیغردنب لحرودنک هداوتریاما * یدیا |[

 ۱ سفنرک ییتادردبهراب دن شورت هلا نی تل مرو شم ی دقع لواوےٍ ورت



Fy: سس 

 | <نامقل ندندالو ارز ابو ندنداشح ابوناترضح ره او« ی داوانیفدک
 سن لاکتسا هرب همان کلم پا دک ام می اما اتام دز واروهجل

 رت نان, تواو انآ دراکم يکحرب نارق الا منم هد اع هل هناوخ شع اهبناسنا

 قولبتم رهظم یاوصاب تاوجره واتفادهاش زارط هراسخر یمقرزهم
 بولوا دوج وناتساک نامارخزونههدیدوادمصع ۶ یدبایوتفلا هملعو

 هنیفلح هدرپنن ننک ضعدردسل و صاصتخای رش هلد !یراصاخ سلع تنه رع

 دنعرب هدیرخرزهرزوا دها ج تباور ي ردررحع ینددلوا ثاسح شوب هل
 یعزع هل ار نامزهرب ها لضفداشر |. دکد تن |ءاس فست نکیآیشح
 « فراص ةفراعمو ف اطا عاونار اونا ٌهط افتسا یداو قر هوا قوشرتشارک یدح
 لدیادیوس دام« نیل یر اع هز هم رخ مراعرارمماهلرب دار دام "کلم لاعاو

 نالوا یمهظفاح رردلا حر د طوفح نولوا لکشمره شیاشک باتفآ علطم

 هکر دیوی × یداوا .داوسلا ف رونلاقدصام یک هدد مد مش اطاوزداز

 | نرلااغسا هعردلع نالوا یدوادداحما هماخ مسر هزان مدلاصتا یداسم )

 رهوح هلمقع لثع ندع مج یتیدلوادوهسم هرز ےس لد همد لوا بوروک
 | یدا او هدر ارس هک دراو یداداولو لوس وس ةن ساجر یمکح لاردا کد نح

 | لاوس لذ لمت نام سةن تزع نک اشا وادوصقم هار درک £ بولوا ترب

 | لوادوادترضح کا ی داو] توکی ورک مرا رج هقطاهتشر بولوا
 م الکی ربا اذه برگ اسو مل عن هری بعت بل اقو ٭ عارف نیتسآ لادسنا نرلع

 ارت ولو لالا لاکشاءدتع نالو اهدنورد هلکع اغار فا نم اعم الا مرد

 رق یدلوا سا بسو دجزاس هم مز هنکو دت | نکو نوکر ابتخاو» نوان
 رو لحاس و دلماد | سنا تاععصموسص هززوا ناز ادل مرره اظ یر وذم

 ليلى ارس هدایز ندکس ش#نالواهرزوا مارآو نکمت ەد رهش ماب ةلد | دهرا

 لوا لب لایتسا کش لاما نکا های هد مر یرادقم نشا
 | ندر شر فطار کس نالوا وقت نسحا نوح | یرلکد تب |مادقاهراگ

 هن وه لکسب ول ندنور وم باا لواو ٭ لب وک هرزانخ وهد رق ف شک تر روص

 روشههذرش نالوارتسرفلا سم مزاعهرکص ندنو کس حوا بونلوال دمت

 رهظم هنس رقت ۽ دوادناسل لع لس اما ی نه اورفکن نا نعل» ضصنرشو

 ءدنزورفدنزرف دو اد تربصح (مالسل |هلعناعلس ترشح )ر دال ذاع نالوا

 یالسا بس × ر دره وج قاصراوهشرد لتلاسر بایرعقان هم لو او × را
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 × ںولوا هع اییلا ةر حالع ههل اس دصز وتر نالوا شوه شو کک ةر وآ | |

 انش اقلا هن کاپ فابررا٭ نوای ضرغ تشع مال لا هنلعدواد | ]|

 | ءرزوا قلروا اع شعلازوب هززوا یوضترع مکس بدا ی خاتسکد نداد اقتغا

 )رامعس لزا هدهدامول پرد را تلوا امفا نزاق ن رمدعم هلح اوب در رة هو دل ۱

 لن وافا هد تالفاذاب ول ن روع |قمالوا لۆ ناخ ل سل + هلو |یرالّوا ٠
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 8 هک دز ادربهازهرهاوط طرق ی دناراردنا قافلا توم فافک لیست

 ۳ دش ib ۷ وا یدک یوچا قاب لمح یا نالا لا

 ندناریظ زاوزم دل ناغ رم هسلد ازاغارسهزواز تانآ ل دتر هلن ایس تو ضا

 هرزواماوع دتنعد»یدرژواضزاع ذوج هناوز تاو * دۆكزئ ازودابو»رولاق ۱

 ۱ قلواهدول ۲ لد اتدهن تول لزا یرلتمهک لنز تولواارتفا نم ید اننا

 نادشط یراح اک دقعدنوس هرژوا تقو تعبئه خج نالزادننمهرهگ اع
 رکا غار حش حد یانروا ةو طخ نک: اش اوا عما تتح هب هز دزو قط :

 | اضزااو عوانلاهرزوا موف تدع د اسا وما بولوا یراکدننافاهزناتسدش |

 : جاو دزا شکه تشر هج انا اتلادرد لوا هرکصندکدانا جاکن تلمدرصتابروا

 زاها یالروک تانه قوا لممحتهنالوطم دع یرارب اسنونلوا میقنت

 هززوآ وقت حص اراث هبا مازلا یدزاد ترمضح الا نیهکسودنکو مات تروص
 دنا ارف ىلا اك اند لما مو یدراد بولو الہ اک ہمو لہ ارین تزيل

 ماش رکو ىھاۋدا ةت دم ةحنو # ةشد دنا تسزهج» یزاشغتساو هنو

 یدلب اش ار اعم لوق لوصحرب ذب شزوب م رکن یک هشوب یھاک صو
 یو اض یض ا ترضحهدنرپسفت یس هعرک لارا نم ملا ربص اکرتض افا
 | یلواهنسیرفماعنیناو برکت دم نی رفق هلح ارت اسو یر دغر ةنالغو

 ندانروا وطنم نالوا النا بس ناعلس ترظحر درا شلو انت ناق ةرزوا
 | یرارهنکح لاغر دن نی شنا هد نا چؤ انوا بول وات دیانکیتزاسش ۳

 تافضااینامتادریشرب هکر دیاا تنا هرزو ازد غو ردررةمدوخ ن دلو
 | دقغدشس هارد هاف تمص عة رحل زا مالسلاامپ ادو اد ترضع ی ناش
 دوو ةهحابزادناوترب هرکصه دیدن یر کد هد یم ی داندنراق دلو اځ اؤ درا

 رحه ناسخ نینس بولزا ش ابو قزق یرتفالخ ماوعاب ۶ او هوا شاوا
 ناو رس ور هرکصنادکد2:ال مک: یرشاع دقعهززواتاناور رای الا

 اچ ی ٹا

 هک اب رع اخ نشدن اکل قید وعسف د و ننه و نىل یالعاخراع

 سس »۰

 م 1۹ ۱



 باترپ تالئوپریسماصدو اد ت رهشهزاوآ ن دا شعر ما يداوراعتماکو 1

 نامزد یدزدتیارظن حلق ندنانجرازاک ریسو »ر طو ءاضق بدو  دلأم ین ۱

 دایتحاو یش حادف اۀرا داد مزر مز, هخاوا تاد اش ی ام مص تابف ر ی٥ لج و ۱

۷ 

 جاوما يطال نونو نن توابع ید وکر لهدازاهند ع

 لام ۲ هرات دیازارد ییهطنانزو داب لخد ناهد هع رد یج ب ولو ادیدصف

 رغکم تراز امزاع هما وارابا اره دذ تلو د نزا ت شرو * مدام هناتنکم ضو

 » دانم هارةداهنور هلا یدنزرزررال درڼا در ةن نرا هنساحر یاوایضمام

 هدراد ترمضح تاودناکرا یعلوا لر هعرح شوه دم تراط»* یذلبا

 تنه سواح هک دیش زر ات ندقرف یر زعرم ین بو دیا تعدد نع
 زازعادم سم هرکصهنس جیافرب * بولو :زادنا ی توارط رب یرلناشح او لدنعناران مت نانس در زر ط اخ ینورو # هز ان قادر ټفالخ تخت لب !یزایوام

 نیه اضم هک ی اا لمس یی هغد مش هرو س یللازرب بولو هرزو ای از ناز ابر
 تانضا ړل ارس ای ندفور ةرصاهقو ل اب رمو یکحو نع اره ىس« طل

 شرخ همامحاد دودو مارحو لالح نا بولو ا سورو یونص لهدا

 ههوکتاذلوا یدو لضفرارحا تنطلس فرو توهز < عج یددعوب

 یاوذرب هرززا یتنامهنع هللا یضر سام ءا × تولو ا دفا صانصتخا

 یراه اک داع هک ی دیا ناکر الا ف ضر همت یم لزا ینا ناهن هکمامانددشو
 رپ یدر دا فاوط سم درس ل یل ارربوا بشره ییفارطا هعموص نالوا

 ساسا عضو سد تد هدس دقم ماقد نالو | ما ك ترمطح ةع برقم

 دنزرف بولو! لان عا خاصروشنمناوذع هرانآ فرش غیا س اردن الاتوصم
 قحو لطم قراع هر دشا و ما نسح هلا یاعه انا ولت تر طح یرا دنچنرا

 تمکع-نالوادارم لع ناتن او لع لاک توعنویم هملطع همر اهفلسا- نالوا

 هبهوم باطخ ل صف نالوا ترا مع ندصتأمزاکر دنا فق او هدوصتم یط خم

 میهن نادا تابار لاج قارىشالاوىشەلاب بول تمالفر شنا ی یه
 نالوا نا ورک ی اطهرومط عاونا بولوا حس نایزمم هدوادترطح

 لعو ديدح نالا ةصاخ » را, دنارومآم هل كم فاوطهراومه تن ارطا

۱ 

 سا نا اریغ نم دوحاو * ماصخ للصف هل ایم« یاب لظابو نحو + علح

 ۱ تانک لوا ۾ یدناوار ونت هلد ارو ز لملحرفسیرااعدمو»+ر دون هلرب ت ]ار

۳۳۹ 

 نالالح هو لا بوئاز از امتسد هلالا تو نھ لز از ازاد :!سومل تعدصو
¬ 

aa لء ٩ 



 نی

 | نا هنسراک زور تذاوح حاوطا نرظضماسآهدزابرد تک و |
 | یکم تاذر تایل مساع کو هاو دنا یاسا وخر د ردرمشاوا

 | یارک دنسم بودناتاسه» قرش تانک | هلزکروت ارظن نمف تانقضا

 0 هنارغتاضف زارحا یزب,هرب تمه هنانزات هک اتهلوایرادکمناوب |
 ؟شرباسآ یکدر هدنلوزیوم بز دنا ارجا یماکحا هلا لسی دایحو

 PEREYE راکراددقعهتئر نالوا بارطضا

 رک م رد فرط سب ران دتا مانع ضرعوب د هلو |مانتنان غ نک زک

 نالوا بصف ندتنطلسو تومترخ افمهدطابسانامم ےل افس تولاط ن دهان ١

 فرش لدا مسحو # تاسزارطز عامل نکما پولواندشیداستب طبس
 دژ نالا فصو ۵ من کت هلدا یر ادکنلم یالاو هیتر و یا نلوز ایتما

 هزادنا تسرد نیمو تو ان نان |ینطلس ناوبا ناکرابوتلو احد هلالخ |

 هدنندقلا تدب نالوا لارا نب تو اة دامت تولاط ۾ یدلوب ماکت او اا |
 باقا اج ملو هزورف ماهلابقآ زغب تاوان روا

 تار یر هوزوآ راجل ارکسهندیزک لیناسکس شن جاو ازور |

 م دق ناش مدآ جوا نوازو جوا قحن ا ةد رهت فارتغاناعقما مد نو دیا تم رع
 اراو دمها هن دیزل هليا ندان بةرینکد ف نہا لن اق ةف نم کھ نکدآ شهرتسوک

 ماکشنه» راد وا لماقم هال دزپ هلولاج رازحرکسع ر دق نبتزوب تولوا
 | ةداتفا هلم ادواد تروح هفادق لئسییتشک+ تولاح هما کر غه ٹھرک

 | یر الا سوخ هرکشله بولو !هاکهحو اس آرازم >٤ یهاکرشورتح وه هاش الاخ
 هلرب تومن لماحت بصنم هنس ج وا نوا لب و عماترض>یدلوازب رکارزیضکسی
 تحاصهدیناجر تحر ناف اض ەد نشا چ وایللا هرکص ندق زل واردت یاع

 قرط( مالسلا هباعدزادت رح )ر دشلواروتسمیرارونربریع بولواردص

 لصاو هبوتم نیادو لسن قاوردنلب قاط ولد | هیت مزو قط یرا مسد هل ساس

 سلا ارور داب رقن :ندنراق دلو ااو نادك نیت اهن ج ترت ىلا اا

 تولوادوهش هلل لحاس روز دواد دوه سم دوجو رهو ڪڪ ۾ هرکص هنس

 داند تولاح لتق دا ج لضفز ارح انکم اینهانتمهللادخ یرلغنرشنتس

 .یابقالع عه امو# دیشروخ بوک« هلکت ولاط بکو کیدلو ازد لاعارتهدرس

 اب لالجا لر تربهانصم فررشت یدواد ترض> حلوا دهان یوز نزل,
 ۰ اما ڪک لص او قاضصل ایلام تاذ لوا٭ بو دنا لامو لم با اغلب ر شو

n> 



 شف

 هدلاتفو ترح شد آ لاختشا ماکنهو عا راو طلت دد طس هکسلام بلاغ |

 هرز ادتقا یو زاب همن سج مکس تیزماع۔ نالا یل ام ظ سارا دم
 یناقطاواسدو +« ريم دیو لاله حبت ةمعط ب رمطا لاجررتک | توانا حارتنا

 پلو هلرب لملذنور ق ةه دص » یدلداریقتورس ا قز ط تسب ندر کک

 نیمزاس آب راغر مم یراتعثحتنار هه امو «تسکش لب اسا تکو ش
 بو دیا جارخو جات مارا یخ جاغزادرهق فش یاباسب × قجباوا تز
 دود م توات #را رلو االت «هعادنرح اسار اوو ٭الو درد لزدح هاکعن اما

 عتص دات سا تر دق دیهتخ ادزپ ندداشعتتخردهدشک اله دن قم دن

 غشو ماظعءابن ارطذموکینروص ماستر الحم بواوا دودنارز نو دنضرب

 رام الارز ڪڪ یر نک یددبانورایهو یسو مکر همش نزحو هننکس

 ةشدقمتاو ذتراوتلا ن رطبندرات [بولو مزکممدآ ترضح ءلداتمیکح
 »۶ ی دنا شاوالصتم لار مای: ءاسناهلنایدانالوادن و لغتنم همازک یلسر

 رو دص میشن هرزوا هجو جیب را هال آره ماش هیت ی هنیکس
 أ نالوا رفو بز ذبام طوطخ نربنعهتشرو  رویز فن اعر دراشخ ارو طس

 ناشاوادارب اودردناشلالملح ةر وداع ندهنمکسهدننا مرهوحن اد وه

 صابصرهرزوا یهلست یزرط هکر قد هرو روکن اجر ءدشم اور حات )ارد
 ةه لوا» یدبانمریفقربو نور اههماسعو یمومیاصعو هروسکم حاولا

 اینعو خرهاشهد هر آل چ شو د هناکم خنودناس واج یال سا تسد یش

 نیومر دآ اف تم اهلا تر تح ارورو ضح هسرا دت |ناکم نب ھت هدنقرش بولو

 نوه رابه بناج یارکه رراذعلا عنلخ بو دیالیمحت هیر عربر اچان |
 لابو د قع یراتب بکوکو *لاوزلیئارسات, لابقاباتخآ لاسو هام هچت |
 راب ذر "رب اریف یرلهاکم اراوچ یداسماننقن ىراه امم لة ی اديون تولوت
 ضیافواجرو :دما ناشسوپ شاع توارط هیپلا تب انع باح« یدپایداشان
 مدنی داوا برق قلو اانعو تح ةر نابل هن دتر وحشت ج سمرا هش چ
 مدد عضو هدوجو نو مدع لحارعیط مالسلا هيلع لیوعتا تربوح
 هدکدتنالیمکت .قیهررا یر نینس رها لا بتاوزع تارطتقفریش بو دا
 مزب مش لوا لیئارسا نت نات هری« یدلوا تومن لالا تا تط دوز ذدعا
 هنرابتعارازابییامزخ نامر قر دق دنلب بصنم هللا یاب بولو عج هنداعنم یارا
 | لاخر تارخ لاج ملت 1 نیک کد انس هنسزط امت دقعو + داسکو رج قد



۹ 
  ARE ANTES Gaga SERTEقشز وس سنا -

 ترشح#ندلرا رد نددادسدتر هار هاش تودنا داجا تدر مای له ۱

 هةموو تبا اده یورا را ارک لزا-ردارا تا ا ت ومن تعلخ هسابلا

 تات نانع نل الض ی داو لاض موق لرا»یدنلوا لاسرانوع آت االد

 ۱ نو ,مضح نفلوارارفرب هدراک اررفکح زکره بورا تاوص

 هدر ناتسرب لس رکصندنراکدتد|قرت هتکامجوا نیشرش یضح

 نف هرم * یداوا ناشهنوخریشع ناتسناج لنت همعط هدنلانامایب

 مالا عفر سیبدانالوایم حول جی دج مالسلا هلع سالا هقرفرب ندریس

 ین حوف ین ساسلاهدماصنا ةر روس نکل تزلوا تداوززارط هنضهرزوا قلوا
 کو زیارود ندد لزا مر سز ول نه لادتحا نک اض و صنم یراق دلو اندرو رو

 لاتو لىق لوادج یخ دهد سالا یارو ماود نصوصخ هرولو اروم تباث ۱

 هوژواتاسح دنسلددنجءو +رارغر هددوحو هناش کر دص بواوا بغشنم
 هدف مش صدق هتسره هلدامضخ ترضحراسخ ار ارا ناشقاو نب درذراوتسا |

 دنعنداضماکر ازاب دهد منوم بو دامان ناضمر مابص ةضی فدا
 ریطاعلا ها :هزدراثلوا رامخ اهظررخ شکعدوند رردبا عامجا تخ
 هته د نیفوملم هناعاهدرب نسانساا انجو هدر رم ترضحهدمط وس

 درخت وجل دنس نش ره ادم یلاعین یک !لوایرشز همالع» بولو ا نبع

 هنلع مسیلاترضح)ر د دع ار ار الا عر هفصر وص میشوتون دژرواوارادس اب ۱
 تفلح هساملا ترمطحردطمت رعت دص فسوب بان هلن ا همت یھ ج وا(مالسا |

 هثیراد ان حملا تالو :تومت فاضل فن رشتهدقدناوآ ضاسلا تم
 ههانس اکو اکو دهرکصندقدلر SEER تولد روکا زم

 یدلناعامدبنطرت هل: اینا تاسح بارش و عار ضرع نده بصقم

 نیست ق موس رم خد یزاراذم ترفتمر ازم بوسلر امواعمیرارعیسدادعا

 هل ادجو باددعز زوط ( م السلا دماع لد وعتآ ت رطح )رد شمار ا نیخروم

 زونترد ییا واذ لقا یاب خزرب مولا تر حر دن ادوعص هورابه اع بش |
 ننمالوا نیەت فرش لیکر نکرررولوا نیشناجهدن دمدابز ندلس شعلا

 دادهتساداشزا بودنالافتشااورب ف هلالضورذک نمآتعاشا لازا
 نا« یاو مجال هاب دنا داع لداسف نوک نوک الربدازردام

 نو 2ا یراهءنصءوس یازج یاننا» ممسفناباماو رفد یح مومام عیال هل |
  نالواهدنراکست تسدزر ز لرب رکسع یارد د مورزج تول اج ند قلاع یان اقم |
 س 2
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1۸ ۱ 

 ۱۳ قرک نو روک لاتمر القو لاا س نم
 نوخ غمت مکس يهم چاش: ط.اشا ۶ یری دی بودی اریشش ناکوح
 دع روریدزور نالوااصرارصاح مانارخ آ هکر ددو رع یدل ا یاش

 نالوا مارح هدتبس موب بودن ارا مظا سی وقر زج مرا دتل الع یت لوا
 ښمن ندر اک ور ناس وت جرات راب دلوا التم هنلابو لاختشا لاتو 'برح
 قوا هلن امر وشنم فرمشلا ناونع هیاک ترضح هل جرا آو راروشناد
 هم دض قنع نحوعنالواهرب احر الاس ممس بولوا تاوریاسرف هرزوا

 هردراشت ارامظتسادلد !یملوا راوہلاراد رفح ر استو کت هلا ی موم یاضع
 م دةم ن دز لوا هت ء نادر کر س ئر اتفرکل نئ ارس اید هسیا هفتا طنالواریکف الخ

 یهوکترپهوکرب لد دصق ل ۱ مدع ئداو مانکې ربهررغلظر کشا کدی جوع
 رکدردژا یاصع هت ڪڪ بو دنا هلاوح هر یزوریف یکسهمانتآ الدرب |

۲ "۲ 8 r aT r “are 0 

 ترضحریدقت ره*ردشلوا تاورهععص یاسرف ۶ هرزوا قارا یو سوم

 ماکحا یا رج یدصتم هنسیدد ی رک هلدا مات ماها مالسلا هملع عشوب

 نکاهدننسیلا یرکزوب هرکص ندقدلوا تسابر تمذخ د معتمو تومن

 هد برق مان سراخ رغ ڪک ندلداب لج لاع!تولوا مات یر ع ماباهچس |
 لبق رخ ترضح )راد داوا سدقم دپشم هناخقواش فکتعمهدن امعنلا ةرعم ابو |

 بلک اهرکص ندعثویردس هداژ هربت ليور کم بوق بانج (مالسلاهملع
 تدهدعت بواوآتفالخ دنسم سااح هلعساو الت دوخابو هل. یطسونانقوب ن

 یلارث لا +هعرک هقودصم هراددلواخد تومن یراکةناماتمدخ لکم

 هکیناکسطساو ابو هبرق ماننادروادنالوا*یولا ےھو مهراد نماوجرخ ن ذلا

 شوخو هرارفندنوعاطنعط بولرا مدآه دابزندکس نواهرزوا لوتت چرا

 ءدول آراکس مدیرلکدتنا ×رارق هع برض هداجرالا خسف یارضضرباوه
 تانحموتخم قنحررادهوشنهرکص ندنوکز کس نکا شالوا همنلنا ساک

 [مولعم یرار ماوعادر را رخ یاعدریذ ات نءیروصبس هنر لاو ازاعتس»
 ساملا ترضح)ردزوهشم یاواهدنناسم هفوک هد اهل یرازنرب رب نوملوا ۱

 هلع مشوب «رولوا لصتم هنار نب نور اهبسن هلا هطساو حوا( مالسلا هبلع ۱

 | رهو ےسقت هدننیب مارس ییمطابسا .دکحدتنا ماشرو شکر مالسلا
 ۱ هفطوءادا هددامه صوصخ هودنکیرب ره تودنا ےل کا ار هظبس

 | ها فا طش لالضا فاکس بل هب نکی ا ماوعاردرهش راعشهیج»مایق هاب |
 - سم



۷ 
 و ی جم هه

 7۳۳۳0 ما

 ا درو صز حة نیلوا نکا# ردرومج هماع قفتم راکدتد انازتفاهدس رجا م#

 || دانخ | ءااع ہ دنر لق دلوارا س فر شت هرو رم یارمسد یط ندیورغ یان کتنو

 هرزوآ مددلوارب رک ردن سرازڪڪ اهن شم زرو ٭ تورا ی یکدا

 ا ءزره هلیسوزرآ یاو رف هنو ملا هامرا د هعسج رک انینرقل اوذ لداع لال م

 هکی ت رض> تؤم وا بلاط تله دست زاسنآرسهدفدلوا ناایط یداودیک

 نهارا ناتج بآضیاف زد اف دصفریغ نم ىدىاىر دنکبیا شيلا ةم يقم

 هر دشمردو ارارفهدزوایمالواناریز یراداور لالذ بآ لد ءةماق مای ۳

 تسکشهلربانف تح الف لس قاش ی تاج لب دنق ؛دنزورف هسدا هغ بطری

 یاشینیدآت هلنا# دلا كلبق نمربشلاناعج امو هی رک بودر د شارا |
 أ هکرولوآرهاظوا ور هحالوب هدرتاف یطاخ ٌهتسلنژ تآرص» ردشرااعدم |

 ۱ هک ول هرزوا یراتحت ئر شجر هم الع دن ریسه« نو د اخ ایف م هؤ + هدنرف

 ماكل لد ین رمح دل اع نسوا ومدردترالبع ندمز ال اقب را د با

 هب اعدم لما>- صن تواواززق» دواخمدع یاو الدم قالوا انن بارهز

 نددولخ هرزوا. یی دلراراستحا نر ° یوا ضب ىذاقەكر كت »زابل والیلد

 زاردرع هبهوم ها هرزوا ربتسشول مدد موامادهلوا دیدم باش دایم

 ىدە دقمتاود نلاشارانآو شو نص روح ؛نایماوارا زنعا لدا

 ترضح)روم الا قدا )الو هرون رو کس او ادو جنو مدواخ تفص |
 لسن یادعسلا ةق» دحو یدنزرف لفسو ن جارفا ن نون( مال لا هماءمشوب
 نیعاوای هداز رهاوخ نی دوم ترج ر د یدنمورپ لغ لنش دص

 میم ل اخ تورت یدادعتنارهو کو شروزب هد دادبو حالص هرز
 تمدن یران ابخ تاعوا بخ بولو سر اوب نسح هلرب یرللالحت الا 1

 هدناشلا نظعناغرف ناشلنیفاواروصتم هل مماکهاکتسد تااتسز هکر د

 رس همش ×ز درو مس هد المج فضو لو او +رؤک ذم ل ہاونع یبومیاتف

 ةدبهدلامرب اهل دن لانا کراتا نانز فالهدفتدم یکایک
 دارس لدا تولار کس بو دنا شو نحندقلوض لی اه دنزراوکشوخ

 معنلار اذ:ناتشبا رر مزاع ماکت رس ٭ یدد ارا وا مدع هدانسو |

 هتخأ قلغت تسابررد:یلاعر دتضو تومنتلرتمالاو د ٤سم هرکصندن راق داوا

 ضراتئاح س کک هرس هدنهاع تن مأنا تولوا عشول :تاغصهدوتس تاد

 مانا ترا هلت :هرمصاح نوک یدمحناهدلوقریو یآ لای یدلوا هسادقم
 زوج ۲
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 ن و ی تک ی چ

 ۱ نیفلوام طعا هللا مسارس روجشک.هدتناو رب بروا هاك اهپللا بنک صعب

E ماس 4 یدر ددا راذڪڪ ندا آ یو نس > OEE 

 اوات ههعلد تمهنماد قعلو| نام :هنک هدر شوک يووم تبار

 هحرکام ءراب دردم | مانس دماهس هناشتیهاکتسد رمطهامس هاوخ ان هاوخ 1

 فادرکرمم تربحهنی بولو ان شرب ر طاح تنم یالتمهرنا يزوریفرکل |
 هنر دصیناسل ,ییکبل هست كس ځد بدا ءتش ٤ک لواامآ رای دارا

pore 

 مند ارز »بتسودانر ایس نوح حو مورجب نهن اار وج بوشود

 ۱ مالسلاهباء عشوبهلماسعمود مدن :اریتعه صفن اء ی.دلوا موق ںیم, 3 هرخ لاو

 ۱ RR هدمابا کودتا هرنصابحم یبهدلن ماناقاب مرکص نداصرا ت

 دمت اکهادراث رک یرلهیهبلدتا ارم اک هزو مط هحرد ۱

 || هداضتنامرف لانتما اضرلاو .عولنااد,جدینومو نوراه تری حلوا

 | ات وتوا ند هدو همم ماوعا٭ ی دنا راشم رتسو ڪت قاوم ترو صم انآ
 | ها ابذدانخهاگزاکن نوراه نکی اهن کیا یجرکیزوییلا نزد
 اأا ردشلوان دان یک ناج یرادصض زم تجر دیس بودا لارا هب اقب

 .هکی دیارلشلو | :فرشم هندسی رکدزولا ت جد یوم (دربضح هدنیمبرا لب ار |
aT SIN 70 

 مزال ماعم نالواروممنم یرا رزارب ار رق تو دنا 4 دلج هاکمهرن مز٤

 [أ توت ار ديرو جام لعرض تیر دردمد مارال
 | ترضح تافالمعنیفهالرا م وامان ق نارتفا فرم نامز یراقدلوادنادرمب

 × ی دارو ض بسانمقْیلوا بةت هدهجرت طا اینرفلد برق ملک

 ِ هماقم یاس ماس بسن ناخ الاد هلن اهجرد شب تولو اا درااتو ملی یرل هان مان

 1 هل الئر ارسءوسک نیتسول هک یرباکد سا کد ایوتاد عضو +ردب االتعا |

 ۱ ضصه«ردشازا بمس همت رلدا :ارمضح نقل یر داوا ند مز هفص نج كئر ۰

 هدنو درذآ نولامه دهعمدتم ندلءلخ مهار آ ت ترضح 0 حورش ۱

 هرکص ندعب دص بفسولو + دوجوزادن لونرب «)اعن نګ نده دع یار هدرب |

 دمعهدلسم حي رش یرونمادابولوادومبلادعنهدنوبتتداهسا! جی

 ضا نیلفدلوا ت توس ناوب !ناشلالما> هد اجرا لتلختلانر

 ۱ ترضحاللا ڪتا دنع هدر سوت یوغن ماما هر نرغ رد اناس |

 توب ټول ×ر درا تل وار ر ترب ج دنیشتنون دردرا تلو ا تون شود یلدرم ۱

 | ترین نره لو بولام قا یر شم عن ام پس ےک هیلکت روح ۱

 LR یکجا ور



۵ 

۱۳ 

 لوا بوناوا ریمطت ند هر اج دولا تنام دوحو نولت هس دم صرا نالوا ۱

 لاثتهاهد سما لوا ناد ارا ,حب# را هدنا ۳ نیطوت هنطوت هد هکر امم همش ۱

 ط اسحاژ مزج طنارش تاعام هززواالةء دندناوص بو دنا لاه هئامرف
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 | تنسوراد دت ارا یخ ا سست تمد غ د زمانی طاسایابقن یکی انوا نوعا
 ندنرل هتسردص قحاراامقت نیب تربع نیعروظ:«نیرامح تماقودقو تقاخ
 دو دان ییس هل دقت ل ذده دنه اکر ازان هس ار اخ نم تولوا بولسم هنکسوریص

 تسدردتمالس یداونماد»راد دشود هندادوسلع ا دوسناستکا ا

 تارمرکهزاج نوعا قمالرامادقا مادقا لزازت ثعام هل ارا ید یعلوا
 دمعدعع هرزوا ناواذاشک شک ه درب هر تشهدروض نالوا یر هدهاشم

 سقتو* نو نمشوب فسولطس بشن قضا دنا ا * نکدارلش |نایاو
 یمادعام»# یالوا م دق تدا بطق هدافو هربادانف ول ن بلاک ادو پیس

 یٹا دش س قوسروُ» ی یراقدلوالصاو هلا هایم رگ

 ةحرمش یراهراب که داد ۷ عمصم × یدلکن وکس هن را همسه دن دو بلق ناتو
 لد ارل هشاح. هن یلکامه نتمنالوا یراظوغحم _بوبد » ل هدنازاغازس

 دوج وو« ضراع لماتعت هتکس هنلص افمو باصعاثامشارس ایم نیکع ارن ھت
 یوما+قاغتانابزمه بولوا ضدان یلددیونیح قرع هدنرادوآ [نوات

 یاضماردهن رل م خود هحوو ٭ دند یسادن ٭ا ف اوما دام ادنااملخ دن ن لانا

 ةتسءهرمشع هامتن نوجا یرالعءوسءارجسپ ×را شاد یعزع قدص
 مسرف يلا ځد لشارمشاقب ةدنع ب ولوا لدا ٤م دص نارک ل طر شوهدم

 × یدلو | نابل توقوند توقهرازآیوادو نمو ب نا درکرمس لس قرف هد بر رب
 ندا نیکست تولواباتف آقا ةناقو باص باخ هدالتناماوعا
 هعسج یک | نزا هغددعطاسا هلدا یوم یاصعبرض نوعاشطع

 هی اسءداپت مدقهدندم لوایذیاراردیاا قدس ندامص ةر ن دنا ارنا ءام
 هرادیا بولوا دوهشهصرع نامارخ شول شامل دولومره نالوا دوو

 هانتنایذلاامن ملڪ ل تاو ٭ ی دنا ر ولو دایدزا یس هماح هعتهافدادعتنیا

 هززوا لوقر ن. رسفمءارب کک هدنریسغت یسهعرک هاهنم راسن افانتال
 نالوافصتم هلداهعهد تصون و کرار د نعت هععصزارط سةن هعر ی

 ۱ نارفک مک حورطم یمکحو مولغ منینیدلوا تخم هّلا بناج نمتاذدب
 :ip ملندارن لاک نانلوا تاز اج هلن نامرح تو دما

۳ A 



 ت
 تخم تمم بیس ویلا

 ٌیوترذعنانی نکماشاوا هارصیم عدطتست نللنالقالا » ةنخاوم[
 یصونصخ هانک ی مالغ ل نقاب هرکص ندک دما نامنرک سل هلدا نانمسن
 ا «هندون * یدلوا ضارعاتحوهضارتعار ارکت بزلواراکناداوهدنارت ثعاب

 هنرولواناوح لالذ یایوج هلن دراو لاّوشدرارف لاسرا هرابرکدرکالآ
 یسیل اهاهنکاذن ابلاغ «یدارنورارق:رزر !خلوا تقفارمدنومن طق
 نکن ارش ارب رک ندقلواتفاص یانکخ هرس نازی زع ناسمض لوا

 جنز کج نودیا هماداةماعد مضو هل امهاقآ نانا یک
 یزاکنااعو لبا لج هلاغتشا هب هی الام یراعش تمکح عضوو .مالسلا هلع

 یس ٭ كنو یی قارغا ذه × ضارقم هشوک» نیک !مادقا هم الکن یضتم
 | قشح قشنو *یالوا هاتشایاشک هدقعنانن تولوا تعجص هتشر عاطقنا [

 ر دیا بلغت دی مضو هنیشک نالوا تنعرادهنخر هند یاسر هکهرزوا

 هل !نرشنوها رامتخاءدنع اف لاعابواوا هان رپ تسد رر رااح افر

 هب اتسدهترد اموردب هسا وا خولتدج رم خلا تولوا ی شهرت اد مدع تما هسا

 رد دةر ریدد لق یی ہنر ت نارمسخ هتزانام اهن دقن یلاعت هاب داهل بولوا نانتفا

 در دش و اهل از هد | ر طوب هلان لوا# ی دناشع ۱ل ۴ ةدیرح تد هدازازور

 ثرالاقب د رطب هذ یکی الداقتعاتسردنموم رب ند نها یاحصهسدا راز

 یدراورنص شع الاقتنا ندنراردهدراولد رز بولوا لع هل طنحم

 لصاو هن تسد لالخ لام بولوا خلال هلاجر خلاسملاس درت لافطا لوا
 تمهنماد هنساداتهدخرب نوعا ینلواطوفح ندهناکس رطت هوا

 : هماع حطست مام لیوان تلد یا نعهتل-هامو ٭ر دم 1وانا ہر ذهب ارجاع

 ۱ لج هدیا لاتثن اهبو رن ڪک یاربمو لادن مشح خوشرپ دو ها دعدد ار ص

 | رکیدزو ار بو دناردع من هتشک هتساحر لع االرتسا دطس» هنلام ربندنیراف |

 تسد ههانکی هنو ×ز ا ین اک شو هلک ناهد ہدہللا مک ساع هز الطتم

 بودیارز ان ین هررقم هیضقدرش ے د هرزوا ین این نامر نیک از ازد ض مت
 ماقتنا شم ماد هداتفاو صاصتلرک ٤در دةر مر اتفرکرادرکد د لوا |

 تاناغلاةهاق لوصح لشارشآ ,نس»یزلوا صالخرهانکس ی خلوا

 یه انتمان من لب الج ئر دلوار ملثم قلو انام داش دنسم نی الا هل ام
 | تابناک کم :ارآ کیدلو رودص فرش نما نامرف نو خش فدا یرکش

 نالوا ۱ ۳
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 | بتکض س«یدربو فاشیرپ هغرغد هماگ بانج یدورو قاس باصن
 ماملا قفوت یوم تربضحهدازف |لالملاح لوا هکرد هدنسو رظن هدربس

 | یا آر هما الزام کو دنن 1 ضرع یر ثاال نور اق توا هدر
 ما رم لب سو یکم ات الامال ما بولا تمص تمرح دابو تبارق قحیزکد
 | یکنویامه م-اهرکرب بداف خات سک لوارکانوعقحلئوعب ثاذ» ید را
 یرظطهنساحر یلوااطعووفع رمطدهسلوا سم یروآزاسسننابزفی رج

 ید هدن یهدنماقم یرکشهاوخو تعاضت هعقر عفر ههاشنابریکهاکراب

 ی یار اولا با ین ا بست
 هلوضح ه>رد هدلالخوب ماکو رضخ تاوالم«دهورو سراف نجلا

 ےب عضووهدهدام صوصخ نرسفم هل اکرددرغ +زدشلوب لوصو
 هر دراش*_|نیصت لق هرزو | نوت روجتروص هدرصمدوعلا دع لگ داتا

 | ياس هضم لاذ یرصم لد هننامز یندوادرلعاهلنا هسا: لم امصاید

 ی ولواهد و ممم دل نالواتنطلسهدع افد ايم ند رصم هکر كم ± رد راش |

 را یراغ ارت ةض ق ل خاد یف هبزرمصم ءوض ارا عزان دلا منام افترا هکلم

 اک ءو یسک نیشن حرم یتوم ترضخ نوڪڪ ر هکردلوا هصن لاجا
 فنش» لدا یراهسفصافنا رهاوطا طشهدلفاح لذحرب یراق داوآرکذ و
 حردنالوا دناوف دارف هخدصهدسام لوانولوا نییمتسم عماسزاس
 اعون نب لود کراعش تغالنراتفک رادناررد یراکدتنا راثن ندنرا هظفاح

 نادان قارغا کرابدلوارومآم هللا باج نم فن امه نیکع|باتحا
 رظاخ هلند عوضوم بودناتعرع ناکس لاما هنررجلا مجگو# تمه

 ییرضخ ندلرس فراع ییانطالا مع هه نالوا ىزا رهاتنم مانچلا

 بناح دروتمر حالات سح ه هل هلن اقم لنا فراسعلا ةعوح نالوا یوم
 حدو ناکمهللا نیدسنارق هد دعس تغاسرب تواوا دوعوبماقم ||

 بسدرکص ندقدنلوا مدت ملستو بخرت ممارم قعلوا قمة نیرلا
 لر لل یرضخ کودنآ هنرفس بغاتم تاکسنراو هریضخروضح لر

 تشکنا عضو هزوماندنارودص ندزدنکهرزوآ هح مکح یاضتقمبولوا

 ران زرت یکی اوا عدس تفاتردتع ہلا یس ون ف دهع لماع اض ارعا

 ند هتتفس جازا نیطح "ترضح هدایزدناسم تواوایشن یک نت دلع

 رهه "تواوا راکنارزد نابز ا رح ل دنا زاد هنخر سکتا
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 | «یدشاوا یدتمم زد صت هر هاش بواوآ یوم ترمضح مع ن ازوردب ملک ۱
 ۱ داشرتماو ما سیکردقلا لی نفل عت دهن یلکدا ترا ناشس ددانبت دن لا

 راد: اریسکا تعتصرییطت بودي اعقا ةبضصتو بایهدقع قیرط |
 *کآذفوریثکم ج نکشتقاط ل هغ ندسلکد نلفالنتبازخرانب دو مهرد کود |

 من هنو کو نکآریسع قلو ارب رت انة طو بضم نزاختوزونکر افد
 داف عز بون تمعنرکش تمدخ ءاداو» تعانق هب یهلا یهانتمان
 هدسحیاضتفانیفاوا زودهدد هتلاسر یالاوهنر هرزوا ییدنا لاح

 | بولواراز آو تدازادنا نلنسهچلل ملک, فرط هشیمه ادب سفن یاضاقتو
 | در دیا هعفاده لبا ل بمب ےفص ریس هرزوا هدرة تارق بعاد لیل لوسر لوا

 مسلذن یهرحاق نزرب هناکسره یانغاهناخرازه سورع هک اب ىدا |

 تیاوشیعهع نمادالرتخ ادھر مس لوا ںودیا مته هتامرف هلررزو

 ادوکرب ۾ يدلنا مرتر طاخ هت داتساانز تولت اشاح نکن | دل اب یس د ن دنا

 لاجا لنصت بواواتحصتو داشرا سل اسمهزکتغالءیبخابمطخ لوا
 نکاهرزوا ع ردو لالغا ههانتشادقعنالوا هدراط دالا لالحومارح

 لراهندصق لری هدلبئارم.ا یم نادعا راضح نامم یهللا میاک بانج
 نوضنندنفرط كن َأیناعدمویگذو طعویماحا قرظاح یهوجاف

 یملاتاطنا هدقدناوا قاطنتساتسرب توهشنز لوا نکل بودناربرفت

 یدلنا راففتسا "بوت همطوت لاطاعقاو ناتو هرامظا یبهتسبرسم هلرب
 هنرکب وديا شوزخ تدحیابرد هر یوضوم تجداب دنتند هلماعهعوت

 رخ نافوط لشا × یدلب الظم ةعقز عفر هنترم حس مقننمرابح نان

 تروصبولواررجوم حر بزترضح بضخ بایرعقات  هلبا ملک
 تاورو *یالواروهط ت رک هواج « ضرالاهرادنو هب ابنهسقن هملالاح

 حاومابرطضم نوراع دوحو ةدز تکالف كلف ډ هکر دت تاصت هدصر

 هتذکم م تخم لواقعلوا نوغورقاراما قلوا دون ان ًاشفانش بواواالت
 شغ_بودازاشآرمهزاسن د شندا بنو »زاب لاضفاووقج شه اوخ ناسمد
 ینیدلود لوض هلو دحرم وسم نکا شادان تم تارف نح رک
 هنس شعبا بلقان اغ ظف به یسوم | ندلاعتم درا قرط« دا لوا
 هسلوا شم و ازامنزا دوپ همنعز هرکرب همناجندنن کا یلالجو تزعو
 تزرع ب اط خو د یدرولو اناما فک ءدوسآ تولوا تطاق ضمد ام هصح
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 >. یو

 بامت ےک
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 | ندا لاضتشا هل شتسربو لاعتشا هنتف طوس تلف شا آ ٭یالؤا نانخا

 هبیوبن تعاضش نماد بو دا مدق و هم دنرتاذ لالو رغڪ تارا ۱

 :غا لک هدنز دتن لا ذنو یدنهزاسن ض رع هنساجر یرا هزت لوقو »لۆ

 | هفلو |نازیر :یران و ڪڪ ف کنش نو وخ یاوانادنخو هتفکش یرادیما |

 دز رونار اضرلاو عوطلان نیفلوایراشوه ٌهعماس شوکنم کوداهتسباو 0

 هدر ورفرمموهزاب دن اناعذاندرک مدتها غمت بولوااتضق م کج نادمه

 نیهانویسوم یاعدتامدقم یت ماکنهش « بودا: زاغا زابریشش

 داورمدآ لس شع هخلوانوغورندنا یفغو وفعناش اش سین نو اه

 نوکس امن ےل کک ترضح بضغو ظا نافوط » یدلوا مدعلاخ
 یداکح ا نیب باک بو دامی !تسدهتشادرب ییروفٌهنخس م كص ندق دلو

 اش شار هب ن افش ماكر بز مو یاهفس, لک دانماتو عام ہل ہت ارا ید

 | ا هسروط لح نم ترک داغ تروم هرزوا يز دادم میز سوت

 انس ٌهلطتم هرورمضلاب ب ولو ارتشک هناش هيرا هدزا دوس راسا البربا

 یرااوران عاضوا لرشوروش ةدکسهناتسدرمس لوا رام دل قلاب انعطاو

 « مکن میر رطاعرطاح ره و کس هرکال واک ت رح ندنغید واررکم

 یاضتفهرلخ اتسک لوانکل «یدناشلوا ردکتم یرللام افص لابلالدو |

 ذاا لسو ھه هقحال تانانع ی هشاستالاوم نالو !تلاتر لمل چ ښه |
 ضرع ههادابربک هاکر د ندیم ج یراک دتا ٹ مشت هن رال اضف لابذا پو دیا |

 »یدلواتعزع دنبمارحاهناجانم ناجا دم کک نوعا یزکش ھاو |
 هارم» ب یهنسکربتم رفت شعر ندلمئارسا ید یاسژز ہلا یلدا

 قه وار وم هفقوم دلال> و تمطع تا نزع نالوایلامآ لر طح «یدلبا

 هخ رک یا تولوا شواز م انرمم یک لکل قو × سوم اس مک باج |

 * یدرولوا تاجا شکه نشر هینومادیارف نالوا یوه شو کاذب
 * نو زذا ندیرادا دهتس هاص وح ونور ند قطن یاطن هک اپ فان اذل وانطالتع ۱

 ماکدهش هلرب نادر مالک عاتسا تاللاردا بولوایر نم ملا فال
 هللا یرن یخ كل نمون نل * بو تعاننق هتمانع همت صوب نکداراشلوا
 رای تسد داش بم ناال یاقنع لراو زاورب دنا هدنساوه دره

 ۱ لا لک یدنهز امنضرعرکم دزور تولوا ادخر مع هنعاض هنخوس نیل وا

 منور ا هزونکلآ نمهانیناو منلارفاک هرابدتبا تایح تازب دید لبا
 ی ۱
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 قدلوایضتقم یراسکنا یضفح هقشتاشاح هدنسهعرک حاولالا قلاو/
 یسومنع تکسالو«هکلد توشواتلالدهاقلا هرزوا ںو ضان تؤاسا ۲

 | ریرحت اسب اربریدر بلد یوقهنفالخ لبلج صن « ال الاذخا بضتا
 هز اوم فور ھ ںانج هلا تدجح لوا یوم ترّوخ لاحرم+ردشلوا

 هتثدحوم هرکصتدقرلوا رافقتسا تایهصح دارا ذعاناسراثآ بو دیا
 + ذاعد اودرط ندرناترمهذر کسع دیرفو ددح و یداهن بیم اسنالواداسفو ۱

 | یادغ یداجی راکدتسا تدانع بارخ#بو دناذاشا شاد ابل اناا لوع

 | ه یهاسندلمتارسا ید لٹ ابق یریهاسیدلدا نازوس شتا ناشفرتردزا
 شورفوح وات مدنک هعانصلا لماکهدنغاص نف بولوا یبسنفرط هنس هلق
 یرارورسر روش نکا هد رەھ لمت ارا ید *ی دنا قفانمر مان یفطن,یبوم ۱

 هناعصا هک اعصرض یراکدتا هراصتساندرلانشا شور هناکس نوعا

 1 *یداشاف هدراو درک بو دااضتقا ترعه تار عقر ندع ادر

 هدر ات لوا هک هنا وام سایر اک دت اطاقتلا هد رع لحاس قارغالاد بابو
 [2لا هن هزفحرب هلت قارحا نغمالوازاو- هتان مانغزارحازونم

 نالر اهدناکما نو یاس ەلد |همناطشس .واسو# یدن ارعا

 هر هلاس وکر نددل اخیر اهنادالادعببور ون کس هل ۶ لاح فونص

 نیت با > نیمآ لد رخ نیم وة دنرا دزارو - بیداد انو کت ا

 شرر مان ةو ہل اسرفنوص | توعدهنطاسدناط عام ,اکد یوم هللا اکوا
 | رادار هدرب ندنیماس ر زن ةت هدوزلوآ ی و نرو دحل جم شا ترسم
 ہک یدرتسوک قناعما لاله شقت یرادتسیل ددزعم ےس لەت ںولوا باتا
 نالوا هدنرلاعپ تال بهشا یابو شمرو کک - ن ةیدلوا مرخو س نیسزرم»
 راحدا#یدنا سلا الاخ هضقرب ندنماذقا * یظاوم نولت یدصاخ

 حلاو بلا لول دی راثن ه هلاسوک ن هدیرادعاسک رابغکودتن

 نسرغ هرزوایصوصحم توصو شدح هفرط بولوا ور ءافروهناسشا
 رش رش همعط یریکنا هنتف لوا یموم ترشح هکر دو یم * یدرت سو کک

 یتوما ند ناعما اخ الا نکا ین ارج عارة دزنابز فر ع لج ایر توخ

 رو پشم هلد اعم دیدنس تاصخ هر ایدنو ادد وخ هک |فات حن تفلع فا
 نغلو رو دص یرشناص»نامزفو در دروک ذم هارب اطعو لذ هح دام تقص

۱ 
 "نانخا
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 یا بولوارم.دمر هن هتاورر دیا نیه توعد ننس دا دعا یدلوا نل ذم

 تسدبرضو+تاهیاو ماخ ای هرصهورک اکہ ترمصج یواضم ةمالع

 هرللطا. لوا ید هنسییرکب هدلوقرب «هرکصندکدتبا تارا زلال
 »بو دنا شزروو لاغتشا هتل ااسزلنمکتب و شوک # هما قتح مالک

 رودصهقراخرومآ هج ی دوهرومط مستتابآتابا لم ىلع هد دمو
 لشارسا یه هناج» هیومردشلوا تاور ةردخزارط را خرو «یدلىا ||

 هنرلاصقا دصتمو » لدیوزرآ نیعلاریرق لب !نامنع ارف لاصتس اده اشم
 یفارا فار ےکح مامز × لمس! یی اه اننرواو × ةعرکیاوفرب بواوا لصاو

 یراریخ مضر سم مهاسمو كرم یو+ مصاخو عزانم یامماج دم صم

 لانوش نج اه نوح | یلازتسعزکباتکندیاقیم یهلادعو هنلآزنا قعلو
 × مادقا هار النسر وط بنا هار ور هی ادصم « یا لاجابیفتمق) رابد

 ید مهش نوحا نوریبو نورد ٌهفصت بو دنا مارتح ادنسمنشن اج فور اهو |
 لج-لسمکت هاها یذرشع هرزوا یدزر نام رفو »تین هماص یار ا ةدعقلا
 ماشمنولواتدا لوصح لسو بر تام م اما یدل تمههثمسرا

 فالس مرک هلک چی دنا سا نیتسا هل اف ابر مانتا اکسم قمحرةوشن ساو حو
 تلصو یاب وجو «رارق يهل ساد وس لاجر رول سا هتقاراو هر ذ ب :ولو تاقتلایاص

 ۱ رم وکم ان ردد باتنآباتب و دنادند ین راظتدشدم ر+ نیذلوا رادد

 ۱ یغر هه دص یس قوم ترص> ب ورد اهرابدصر روعجم ینشاع هنسدمز اه ی دلو

 « لىلا تىت كیااجشچ قافالادجو یدشود هنیمژاسآورمسهن اس هللا سارهو

 ے دب نانلوا فات انده ان ابربک یرط بو دد ۱ی اطتسا ناز فو رح یتسادن

 هل: | هز وت لملح باټکر رج هلا یو ام طخ هرزو ار | توق ابو لر از بس در مز هعطق
 هسنالمثا بناب یژهخی» یدقوا تمج ایم تمام ی والت
 | یرلکدتبا دقع هلا یموم ترطح هدنراتسغمابایادعام ندکس یکی انوا
 را او اراوح ید لگر اذک دهل لالصای صاس بولوار رم شک, هدرب هدهع

 طقاسندعاکرادتقاتسد كل اتمام هلسهدهاشم لالن ارم لاحوب «یدبا |
 اغلا هنمزیااولار اتخا ی هلس الا تیر ط فو یماضتخا هش د تمعج بواوا

 ندعبس نالوا مارحو لالح ماکج الا لش موانع اوم نعوج 2 اور یلع »نیک ا
 E i ېد: ایواح فه ملارارساو یی همسر وما هک ح اولاددع یلاادعام

 ریماضت تتکج نمعد ×یدلو | نر شرع عوف عرار < بولوآ
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 هبترزارح هسو یپللا مک یاعد هلماناعارعوهدنرب ره بولوا. یاب کسان |

 نارا عاطقن رخ[ مس «بودبا لیمکت دا لاوماسمطواضم ددوابصع |
 و داس؛یروهطتالصم تا۲ یرد ی *ردرلشع |لد دمت هل.نرحم قلف ِ

 لوسر تس هدلالخ لراندنناک رحونوکس تبف کنار ابسو تار
 ترضج مالک ههرکصادءالطا لهصت هاوحا قجاوا لال دیتا هننال یو
 »لء نادر دراثلوا رب رحت دهاشزارطهراسخروبد هملباعاتسا او در یک
 لو دارج «<المتساو نافوطناضفو ۽ نارا عاطقناهرکص ندم ملا هست 4 وکو
 ها هدنوکمش شد دی دزد لاهبم] هلصاف یاررب هبا.د .دوعرف : مد یالبو عدافضو

 ءدوسرف فاماو دبعقعلوار طاحیا سرق همها بلب عافدناو«ناشپمطا

 مهم یست تابارتاتربعریس یانانمنافقاو ضد ی دیارار دیا نام تن تسد

 جاتنا لار یریغندرا رضا همئار ء قرت لارا دور ارصاهرزو ا یرودص
 یدنوعرذو»* رک »یدلو دادا افا :[تاسغطوتع س ۱ واع بو ا

 4د ردرالوارا تخ ابا کد نہ شیارارابخا ءالعر ڪک |هدنربسقت و داتو الا

 ماکت یعاوا هدموم هطم امو هتد دص ٌهمسا لاو > اهسوسدفقاو لا عف دب لوا

 ا وجو بکرتراچبوداداتوا "کرا تفرک یرانآهرزوا داد را منع

 ندندادہو :دوجوداسفو لطهنوک و »یدلىا داسفالا امن یاره

 راترص لجحم دا نطر یدادشعمس هم ناکس شوک نیکاسمو هوار هو هلاب

 هتمالسراتک یلت رس اتش ترضح بواوا حاوم الا مظالتمیرامقرهق
 ادع امنداسنو لافطا یسوم ترضخ, یعالابسح » یداوارومآمل !حارخا
 هزاواهدلمل لوا ثاد هل اربل درو الد رفنلس شع زود یا نیسو نر مشع نيد ام

 نوعرف مد ید دوا قارشالا ملت بات »بو یار لیسر سوک

 نشو كيزوب هرک ينب نواو بيتر |بیزو تیز لاک هانی اتش هستش
 لحاسیوسوم لمل ات علط یدلبا × بہت هل !سورخ ابرد شو مج شول

 شلوابدرف هروصنهرکشا قاس نوعرف شولباةمدقم هدکدرداهمرافرص

 هغر اعطاسا بو دناشوج هد  ااصع هنابزانشوماخ یابرد لوایدبا

 شمالس بووصص- ہلا لے امسا یت ےل اکب انج × یدلواراکشا ءا هاش یکی انوا

 هدا مرک هطوغر .لالضورفک بارار لاضنوعرفو +راذک هرخابناج

 نوعا لبث رسا ی» رطاح ناشمطا لمصحت تودا رارو هدجخج رعخ

 "لا ءدانمنور هدرشلحاس ن نوعرف هک فرج لر جاومآ یروخی بس

۰ 
 ۲ aو۸ اه وب هتک چرم دیو

  ۱تلذم
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 | ندهفاش فلاک * هخ هپ یل ارم ہا یو FTI قوس لل تمدخ

 دو OIE اض دنهدهره اب تار اههرامطا تولوایاس هصاق

 3 لوت هنرکس ردزاتاجسنامرش بودنااتلا همز ی اضع یدوه:ترموح

 هنوعرفرب رس ںوح ]ناشفس د :]نامدقزاورد عارذ ناسک هد کتا

 دمةم ثنولت ن وعرف هلرب سارهو بعز ی اتوم ريدان *یدلن ا هلج هن ریش

 ۱ بابر انالوا عنج اس ابر ٭یدلرا تنطلس ین نزقلعم تودناسابلز

 هد دزا ماکته«نولزا ناشرب یک ش هل تا هلت اح نونا

 مدعںوک دکل بان ھصح ییداهداز ند کس ش یر کد ان شک ن درک

 نا ابو نی الفاو لانه دنننرآ ترضخ امانی نورف ید
 ینیممناهربین عدنا شناخت نداهدژاماکماد نناحخ ره هلن ارج اف
 ادوعوم موب تو دناراض- | هرش-نالواهدنمکسوراقورارصا هرزوا ل هرس

 هلصوحریذب نیا یر« تال ازز و حوا ی«ودیاصعغ هددوپعم

 هراکت مثاعورضاح هدهاک اشا لوا نک ازغ ارض ی ریسو ق داصیاهتشا
 هک ن وعرف هرس لع دناق ریاجیالتمم ق هدسک لہ هح ندرانالوا رظان |[

 هر درا دد ی دار ات اره دات سا رفت لس شع راهتشازادنا هلا ةد مط م ضر آ |
 حماح حماسم رولز نس هم سمر یسومو نوراه بر ايما قاتا نابزره ۱

 ندننرطنزعرف تودنادوخم لاد هدو سرو نرازوو + دو. كص حرم أ

 | دابتدنلوا هرالدنوط لم هنس همالانحم ماهس قحو داشک ||
 یرات یک ماماکودتد هعوقوزیح اهر E Ar ادای هرم

 یارطتسا )۱ * نو لاخلا کمان رمو اجا # ةعركرلندنا بلش نفح تژاواا

 هلا نول هامتنا عاب هلع یاوخءدولآ لوا جد هره ادة زه موت ×راشع |

 ناماد هتساحر حورع هحوربلا تاذاع-نوعا عالطااثاح هنامنآو نیمز

 یابد نکس یا تمهدعاس ریش نان لاعضر لب راک |
 ئاش لرا قعلوا هدسر هعانتما دحياهرا ٭ یدابا تمدخ دات ۱ ۱

 ندرکسعو ان بولوار ورز هاب رک | سوار ام دص د ڪڪ الرمس ۱
 ناماهاب»هع رک یدلو لاله هدا لاو كنس ےل طعم سون زود هحت ٍ

 الت ندهننآرقرارسا ر تاسلا خا ییملاح سال ِ
 یعتهناواستاعفص دو مپ لک را رس ان دصر هدععت ره یکم دارند رم

 نالزاهواتتامدلعو *ناساهاد هی هبضرا تداوح ودنا هعل اطمرظن |

r. : ۳ 

  joس
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 | هرزاع تکرتردتودنا ۱ راک هدم تار مش یم جوت هحون وکو دتا:

 نادم ادوب ندتنح شآر کسر دژا یاصعران دنا تمه ةد رکشءاداو تن
 یانکدتو مدآرم شلاو ا اسناعوننبنب سآم یدیراک دایر راک رو تردق
 || اس یشپب حلوا بولا تیرغبرط قیفر هک دتیا م دق ضو یاب
 ماکت نمادی .كرءهدنالاقتنا هداجاد الواءابجن تمامکبنکیک لاما نا
 ۱ هزاوقر ×ز دن دلو افا نالوا دارب اهددام صوصخ تاور ینو دلو السم هللا

 i لیربح تره لملح ج رر ونک هدق داوان ړم هار وز هل باک بانج 1

 هللا ی صاخ ریا هل ات دم نیمعتو ترج اة عت هد اورر » .بودیا یدها |
 دنارف نالواریسا ةترردلا حددر واز ۾ ردرلشع | یاتا هدنزاف دلوا تسعس

 || لاب هریک نمزونهبولوا هسآ ةر مقم ملک .ترضح هردنددیاوف
 تولوا نیکموزع شااراچ نیشن عدم هرزوا نوعرف یونازنوکربن.داوا
 ]| هدندا هن نک ردنا یزابهلما یزارد شیرهرزوا لاقطا هب رمق کر

 یالتم قرسد لوا .بوروتک هلعغ فومن توف یوزاب روژناناوادادعا |
 | قرع كنوعرف ند هلما عمود + یدردنود هنتر وص ناعلاءادلداهضیم |

 ثعابلنودنک .بودنا نا سلغد ساف مدمدنن اردو × نام مو یضغو .تاح /

 ٭ مزاج هنکودناد و هس هدو وود وې عهدواوم قح هلو الاساتاتفآ ل اوز

 ڳا هنسآ«یدلوا مزاع هک |مادعا لسمدنکرب یارخ ییوطورسلواو
 ۰ یاضتفاخاتسک عضوو ,ندیموم نوعانیکسن عا نیکو ر قش ٠

 | لمصحت بودرد روذعم ندتہج .کودت ارودص دصقنعال :هرزواا بص
 ترضح یدلنا ضرع هر, هرجا قطر هماک بانج نوعا ناتیمطا

 هناهدهق> بولآنازوس رکخا هرابرباسا فامزلمل یشاحت فیسوم |
 قختسد نالواازغ باو زرح شن آ هدنزس تضصاخ یدلما عضو
 تٍللک ٌهعولتتمو هرادبدب هدنرلناس زههنابزاما ب بو لو ره ا هدنراتسرپ
 تاج انمیووهبجوت هناحاح هلبق»یدشلوازاد هتکس یزاناعم تحاصف |
 أ تاغا لنت هضراع لوا یرامروس «یاسل نمددقع لاح او»هدنرلک دتا

 | ابر مالک رلندما اعدا ننالمغا اهل کب لت هدقعلوا بولوا هنساجر
 هار اروصحایرورمسهصعلا# و دراشع ال الدتسا هلب ا یس مال اوستءنوادق

 | لوا هدقدلوا لخاد هنوعرغ ساحو + لصاو هرمصم نوناوالح ارق یط

 مسام نوع آل یو همةتسه قرط ندعدق ل الض ةرار ڪک ٰیھآ رک

 م  -تسسسسس
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 |فرشرزع هماعد سست هما یذعوج وزن یاروناص یراهعرک هرزوا

 افتسا یرجاییپدلوا قسم هلدالصکت یهمشع نیلحالایمقا»یدلما
 «هرکصندقدلو | یرریزع یمصتعم ماد تساي دنس نوابو دنا

 |تاذرص هب وص تولوامارآ یهرب ٭ لع ناب کو مسید ناربج نک

 | هعخ برضەدنعا یداوءانف یدلوا تعجا رم ماشزاسکس همارهالا

 دامس رب ضاع ضارعا یرامرتش مرحهدردقلا "لل یتیدنلوا لوزن ||
 | ةدورب بواواقاشنریو قرفت یار ةراوایاسنغا هلکو» قارت ان ةداسو ||
 | ندناوض توصمک نوک ل وا ادعامندشنب دلوا را دک اراز ساوه ||

 بناحهاک اننکردا هاکت هفرطره هار خم نفغلوایارحا هفالخ تع ||
 ماینشو هسا بارا نه بزاواهدیدراا یم شم آ هلعترب نداننشیرو ط
 همجوو هرانساستتا هلس هظح الم لع ماراهلظم برض هدماشم لوا

 قعلوابرق *یدلوا تعزع نزمهیوص لوا نوع ارانسا نیما
 »بواوا شکه نابزهناج-|نانع ندارمضخ2 عرب اغرانرون لوا هک دروک |[

 لبنا پان هک بدرغاها شاب اداژن فارون رامن كشر یداهن فا بش یہا ||
 ۱ +رازهدص نو ارطو یزبعرس داب ب ووا هد ضرب تخردرابول ار هرم

 | یروبز مر جن الوارون باتفآ علطم*یناواراذع هنوکساک اک ابو کرانر جوا |
 | ترضح «ردرپساضت روطس ل اللا ثلسءدنشک هرزوا طوا ج خو عابو باذع ۱

 | ندغمح ینشنک | تربح دز مهرب هلا یمهدهاشمزن!ترعروصو یوم |[

 تولوا شوه هعماس شوکتهرد» رانا فا یموما»باصن تز ع اط |[
 | هرهاب دزه هو »+ نیزو سز هل رادادعتسا ئالام تما تااسر یالارتعاخ

 |نوعرفو × یدلوا نادا( ع ن دهاشهن را هة داص یاو ع داض .دهفراحواصع |

 یراتشاد هضرع بوو اروم اهداء اداشرا هب ی لاها عادا قن رطیعاست او |
 | یدلوا رومالاق كىرش نوراهرتشا دنادرن زع رفضوا +شمع رد ار هرزوا |
 | یتیدلوا یاسا ن برق یرلسعلم یولوا فال ارپ طم هن وکو هکر دیو زم |

 | لن ذلا لب وط لىل بولوا فش نام هدزرب یسخ شو هس داغ لزا م ثقر

 ددشروخ جات مرګ لودر لو |سپ#یدلا مد یتیدلو اار هره اسښکو داج
 یرلاسر* تولو ازا رعاش وب هلح هلد ردا تاز وزا ارفارسر تلانسر جاور

 اکمبنا نموا 1 قداص دعوو ناق توقلنصحت نوره ترازوهدنزا |
 بلس زد هند ٌهح اس نس همه او لعشر ان نکخ ن دنا هنوغرف ۳۹ نوملاغاا

 تن
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 ۳ ت ۹ ۹

 هثدات بانتفآ نیم امج ت آرم × بولوالصاو بهنام | جا م تابه آ
 تی شوغ آدم طاقملد | هنن احورهقالع بعاد لع دنا نی د ادرف ظذ یتیلعت

 هرروا قلوانارع ردارب یج ازم هسا ردن باسنا نفناروشناد × یدلزا

 ندنانمو« تاطاص هتسآ «ردراشلوا ناس ناوتا هم اتک سیو رات |

 یملانوص نکلیدبا شکر ااودزادقع دقع نیملنوعرفاهنم درک ییعبولوا |

 بو دوا وزرا ریکمنشاچ ندنلاصو ناوخ نینزان ةر دخ لوا نیلوا لثاح |
 قداعسدیصرو رتزانلواهبسآ ید شهالوا ماک دش هد اد ال واتمعن تا

 نیرو دع د دصف له دیارو مظندنفرا» بو دی ضرع هنر عرف تنغر مشا
 لراهلدا ےل رب یدلادسهلب ۱۷ دار مذ واانعفس نایمع »قوس نح

 بوش,اتبغر بالبر قەغ نیل عوج یپللا ےلک یالاو ۂہترةتنساش
 هلتلالد«هنولفکم تو لها ىلع کلدا له» هاکرازان راز کک تعلصم

 یراسآتولوادادسو دشر نس علا + یدلوا عاضرا تمدخدزمان یردام

 نیثلث نینامریسفت نابراهکهجشدیادادعتسا هک لیمکت لب ادادادخ ضف
 ب ودنا ماها ةن دقن ل ڈنهمسآ هدنس هن وهمدرت ِ# ر درا شع ,اریمع+ هلد نعپ راو

 نیشندنسم ندنصاخ یارم-نئاحمصخ نوعرف هفنال اغ رابو ڪک

 ییطم لتف ههنساش د ایلن ازم ۱ا ا ک لد همد لوا »ی دان |مارتحاس ما انزاح

 تشک فقزتم افتاح هد "الع نام رکددزور بوذا! ارغلضف زارح اةلدا

 اوس رار نکن وزن ناکتشاکداشتعالان مۇر نکرد اراک

 نیکی »نا یااورفف هار داشراو» هاک ]ندنرلکو دا هدوحو تسح

 نازلدم»لمساا ءاوسیدج نایدیسع *رفسدازفو .ربهارو یمشریب
 بآ ی یخ الکنس یابهدرزآبودبا هّللالع لکوتدازدادعاو فار لمد
 مج ممهرورو» لزانم تافاسمور كياخ باتو فتر, هثنسو هش بل

 هرکض ندن اا قا یش هل | نا دنفضوک ده اچ منو یالوا لزاند دن دمر
 یک مارهدشزدناس لا اب ندهار تفوکو یکنم رک
 نانتمافناوخ بولراهریتفررخ نم ىلا تازن ابی اتر» شک همرمزو
 شکن هببعش تربظح هتبابتمدخ وب ۾ ی دلن |بنات صح زور دندمهلا

 ۱ توت : هرات سد بو دناتفانضطاییم طمشو توعد رانا ود قحلوا و

 لیدتلمزکم فضرطاخ تانه هللایلناظلا موتلانم توخ فغال»
 | لا مانغایر تمدخءاداهدهمواعم :تدموفیط ز یاهواباتعهربت

 هرروا



er اا ۱ ات 

 |حیانصصعدر مک دن لو !نواوا رقس چک مزاع بعصم یر دنالوارقم ةد " یار ۱

 یدوادح دم دمو »+ لاصتا هنتهدح یدنحرب ترهلوادر کات هدر

 اک اناا ههاروزدهاش تماقا نهارا رودندبتسه راد دنززفو نزف |

 ینتعد قل جا ند اتوم تصر رودص ف ندتنطلس فرطبودنا لاشتنا

 قوءرفبولوا لصاو هنعمسباصس رصمهاشدابربشوت هک اتیدلناادب
 | د لوا تودنا راسفتسا ندنیس لمادقا هزاکویو هراضحا هنروضح

 تنطلس یالک واک اوردنا نالوا رداف سد ره هدر چاول ىج

 لراو» باوجوید یدشودوب ةص>یخد مارو لوا دراو لاّوسندنفرط |
 تاه للم هاكر د ەە لام ناسح ف یکیدتنا راخداو عج هلا ید رط

 صارخ: يعز ل خاداس رشت و« صالخ ند هضشور مت هل دبا

mane 

 وص نالوا ه.ناود تامدخ فرشا هدرصم هدرصع لوا یح»یرلوا

 هنهدامع ەش رب ندارزواهتت تام هه رو × لیصح ی ذر بصنم قاشان

 ررس»بوذلا لنمکت فاقشنفهلءا لالهانا"لفغ ىلع نکرد:ک
 دعسهرکص ندهنسژومآرداسرقن »ی دلن |موشمدق عضو مس

 نوءرف لوا برق یرالواد ومش طمس هد اریب بودیا عولطندرداممخر ۱
 مازآو تاوخ یه لر هک نم تامام لاد هنتلود باتغآ لاؤز ن: دن نر دب
 لافطا لة لمم نو اف لص الا عطاو + رزوا نب ہن هو هر <“ دب داو ص بولوا

 ٹن اورو +× مایها نمادر مس هایحا یلطعم نآ دوديم دو ی٤ نالوا

 یدلنامادعا یهان کک یب موصعم لب ناسقط هرزواهبنم نی, بهو |

 ندمدع هنس هدناسر ضیثنامزا دعسا یوسوم دوپ دوجو ناشر تکوک

 یردام# او اش قنور هب یسه یارس ناسا الث سکرنو + اشک هدید |[
 یراداترا ذع راکه لرب هناکس دنر ظذ بات ق دامس راو ېک نیئزان لواهباخوف
 ندنشیشرش راسهمشح هکدمردو فاشررپ هغدغدیلاعح| قلب واهدرد
 هد ناکا یسهرطاخ یروهطنروب نم رود هرکصندیآ ج راو ٭ عاضرا
 هکرامم لمث هناضح ناخ هل.ا قو دنصرب هرزو ابر م املا نیفلواروعشو ل ةع
 اا نا دانم هولعاحو لىلا هودارابا»+ نيمه دعو بودا عادبا 1

 نی مع اتن الا تردد دص لوا × یذلوا نیش نیل لجهتسیاد نفح هوا |
 ١ تنامادو *لخادهنوعرف یارسناتس ضو هلماو موب دعب هما حاوما |

 ,ةداهسلاحرم ملک ترضحتومت ٌهلروصتم ردتلاسر نام“ دوعسلا

oem ap ec,رسم  
 هم
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 فن

 | دارا غور قعلو ار ذ کک ندلادتعادح یرا دا هدلالض هار وا
 هد نیکیهس لززا * نیمالاورهحص ندم لها متدنمراس> ترمضح |

 ان لعطتم اف« یاضر یاضتقا بسحر کما با او» لاله یک تفکتعم |
 تولوا اخ ةدوت ملا هلظلاموب باذع لانررش باضهءاتساا نمافسک

 یوطم ری عر مان سر»رلب لوا تماللسلماط لط لاحهد دوسآ یا شاو تسعس 0

 نالوارادنانانرعر اذه دوی هرزوا سرب تد لمص نید آب ولوا قم ہد رح
 قرفیدالوا بلا ناما ناوخ یعادببعش ثریضح هبغاط ها

 ردندلوافا نالوارست فا روز خد قارا یداور یلواندهلاض
 رحم یان ارث و ٭ داهن قالط هساف نولق شرون یداشراضمف
 هرزوا بب ذکت یصشقداص لوق بودوا داسف بابرا هوم سوفنزاس
 ناسوپلاو تولوا فسخ با یراراددوراد نوا یزلفدلوا مدقتبات
 زهر سدق رکا عیش ترضح ر یدغلوب سردارخرب هسر باتا

 ودر دشمالواةاور تاقتربرقت باصت لصاو بعشر عو دح هدهرهاسم

 یریحلا نجرلادمءلماطا سنا فوم « بولو ارب رت هتشر شکرموک
 نع نزا هرزوا قلواهدهرق مانیطح ندهفص لاعانرا رو:هدفم

 تولوا مرتع هلد !مرح تروا بعش تر طح ه دیو غب مامار سعت اما »رد ملر ا

 ترض = )ردروطسم یراق دلوارونر رق ن, زک تواخ م نمزلاو ماشلانید
 یرالص الا ترش ل چ ماما( مالس]اوةواصلاا ماع نررا هو یوم

 نارع یرارد.+رارد طمد یھ هلد ادحو تاددرف حوا هبوقع» تانحتالوا

 ترجح نزرهبانج تواوازاتم هلا ناشولع هرم انوعرف یارزرو
 ۱ ردراثع |مدق عضو هباسند یارمستزهحاس مدقم هنسح واندیءوم

 لسر ریهاشم لالجالا محملالطا تاقط یسوممارکلامزالماقم

 هلن !تروت باصتزهم بانک یراتافص هدوتستاذ بولوا ندمزعلاولوا

 لیمکت هلبا یهللا ےاک هفیرمش ٌدصصخ یراباشج ولع ٌهبترو ٭ لیصت
 ترذءرکص ندنروم هنسزومش باس رقت ندوب نافوط» ردشغلوا

 روما یروص ماتنعنا بو دیا تنطلس دنس ثد ولت هدر صم هداز ندلزوب

 یدصت هتیبونر ٌهلطات یاوعد اشاح ندرورغو بع لاکهلاسفاوتاود
 هدوجو یاران هدنرصع بعصمن دمو بدا تڪ ندیا

 هدرصمنکنآهدردام محرزونه دنلبدلوردراشلوا دوپشلاع زادناوتریو ||
 نو ۱
 یار ۳

 هه



 فر
 اا

 ندناکم یراکد شام ناف یاب لور مالا بسح بوش ربات اجاۂ دما
 لاسعاو لامعتسا ند نع لن لوا »ی دلبا نابود جم تاب بار ۱

 نالواالّس الا لیف لاج و نسحو » العهر تیناعرریز فدردو نور د بونلرا

 عامص نغاوا لادتع !ةر ادجراخ لاومافونص اک رد هډ سررظنهدب ارتعم

 دام ماسر فن هرزوآنربد نیدآ ب ولو! مارک اراک لس تردهدنر و

 هرب حالعقالطالا لع ےکح ترمض-زب لد ریہ رکصندقدلوایزوغر
 « وئلوایانیتسا رارکت هتشذکرا عا اغشاوام رك .قعلوا ضيم ةءانإا

 بنعش ترضح )زدیو رج خد لاو یی هنسزو یک تاکر اب تاج تدم
 مهارباننیدم للح لسن بالسلب اهدقع ج وا( یمن هتشر ریس م السلا هم
 ففطت هدنایمو لاکمو #ر اکا منغ یاشصا تدابعیرولوا طبت رہ هما
 تاذتدسوق کا باا ندم لها ندا اراک ی راک تخ اه ابلح "قو

 یراق راوا یدصتم بر دشتلزا لاسزا نوعا یرامادادادخ ٍدادءتبا رهوچ

 یهاس مشح لکھ ناقص هتشرف تاذ لرا نالرنشور هدیچ4 ار ییهاکتسد
 لر ت ریض رصد یا زود هنااا ن ایسعص بول و ادا ستم اا ع لدم نامزد عب

 تالکدنارق تومن لح ععسح بطخ لرا «نوغلدا ت سمرا تلف
 یدیازار دنا فماکتدادنرا اثاخ هنا تاعا نالوا نافرع کاره اش نرس یو ۱ « فرش هلن ندا میرهاک بوم شوه شۈك ایام تی

 ]| + بلوا اهورا تکربامویناموب خد دل اناا لزادچ یداواالعادنلاح
 ۱ امدتملاوق الا دحا لع هرزوا یی دلز امر جت ماش موسس هدرپهب افت بتکرتکا

 | تاس شوب هلحداجا .دالوا نالوا لاله لا: داجنوراسآو رم هیانم
 | سس یداوادارتبم فال ةه وطنم ر دلبا قثهادعام ندنخدلوا

 ]نینسدادع)هرزوا ف اربط ماما تباور» یدر دیاانتما ینا وخط: :ناشکیک ۱
 هضاتتسا بو دنا لاهتسا هنا اوضر ضابرریس هدکدتب لاک اچو نابتط در۴
 .دالقنا لارا راو اراوناز ار هک راو تهه دنر اوج راس هم یرلکدتب فوم اءام
 دراو دارم رس حد هنس کس نر پولوا یرمشم هندخ نابسکس یزاف شر ِ

 تونر ھلو لا لک رد ڈرو کف ارس هنس الا او بلا ہی الا ساخ نقلوا

 راوکاندان تسرز اند ناثتم بعشاةقرذ قرع تو عم یدر داهات

1 



ندودنک يدبراعاو در اشم وخ لک د بنا ا نکا /
 ' لوار اکر +[ تولو ار یب

 عج وین اتما تھ زمره مک[

 نالوافاسن | بم کر بینرتلا بم هعو بز ایک « ولو دامدزا ناحو ۱

ی کمری بو دیالزلج توق بانستکاءلسب ادا 1
 چدن ده

؛دروکرب !یدخت نادت مخز هناسل جزا ۱
 لانو تس اوخ ی هبر ڪڪراح ا رار 

 مجروش شتآ بابتلاودادتثا باردا یت تان فان[ يدریو لال تعا

 || تشر کم داوا نیت نیذلوا هتسسیکجح ہلا نادندضارقم باصعاوقورع

 ۰ دین یاش دب کوب نالوا تمینم نجوم جو زد × هلو حطةنم تاج ةظر او

 اس ۽“ یخ ایراد دب ا1ا روا هام کر هد هبرت جیاخ یسهنرهوح

 نییاتمدو یراببناجمانادیارف فسوب نی عارفا تن هجرنالوا یرامرح

 دارف هنادرم هدیرا دافوز کپ ی بولس نی ادتداعس هموظنمدقءلافطساو

 | سابق ءام یسو تاب ساک« رلانشآضعب هک دلو تصر فرید #یدلا

 تير هرکرتر و هیت کم نوا هرززا لاوقا چ رابکهذیرو خر تدمر وب

 ازکیتبا عفراعدتسد مارک هاکر د هڼساچر هملد عاف بناب هوم ااو کشا

 افت ارور ود ماوع ایراد تنجو خب مانا هرلوج تم النسب ناب :دیزالوا

س اوخردندنتجر هي اور اد« نیش و مف تبط نماد + اوج هخدلوا
 ببرم بی

 سوناف هک ان»یدباراردبان اطتیمب اوج دروب د مردنا باب کیت اتقا

 مرکنالوارب 1 زارق هدچمخ امو دم بس الا دوچومدوجو لان
 زرا وخ

 یی طدرخ شوک, اواو لک سنا یرب یذص مل بولو همة رپ جهدنا ید

 رهاب یرط +نادنم دردزاس هزاخ اج × نالاد هب بیمط یاب ارابیجایم

 هل نادا مییل>و سینا لرکدورکفر دم | هحوت هک بنت رهن دکترا

هلم اعم نالوا ناجی لد شن اسا بيس بواو اش f ؟هدزب هقرلب لوا
 ندبناجور 

 هدرکش بنام هک دلو دابدزا تن تن طداورو لت هل ابصیه ادتمان یه ارد لو

 رویت « ماضی غز اوات من ردطیج .نزالع هنفیدناواقرت

 مرة طاب ها امهم ناوتان مسبج ناص انالاج ام اب نا دخ مکحنز لی

 عجب تب د هم ذج و نایز نالو رک ذورکف لبو نرتپییب مد,دلوارچ اعندماعط

 یک نورراک رس ت4 یہ ایا دت 15 لرراغآ f رد

یادت ناری یهژهسروونرزکنامرخ ی ید
 »نیو ار مجزا تناو نیلا قبه 

او ټر بضج فرطم دلع لو یداوا ناز رب هدیه ژیز اتنا رسوب د
 ۱ ندا 



۹ 

 لصالخ ند دىق هجو نم بو لر بآن دنر کر م ممهولعف زن اد مدق تمام بطف لو[

 یدلد!اعداوبدردررقم ل | نینطرپ یدادش عمد بابق یدابرفوهلانو «نیناوءآ 1

EEسا ر ئن هن دار اک رب هندسروندودولا نوخ اسا اسب  

 ماد و*یدرواهرب اشر راتسدنالواناشنندهناشروک همت بز اغور دودو 0

 وید یدیارولوا اوهرب اب یوقآو دهز یان کات تولوار اد هنخر یرارقورباص

 انریکه اکر اب فرط نو عاری مشت یزو نه لوا» نیک اریوتو تنش عقر عقر
 [یشاومو منا رمو باوذ ب ونلواط ءا سد هرزوا توبا لاوما دماتو فرط نده انب

 تربسدب نیعل لرایالوا تاقتمهبا وها سا % اىھراتهىفغراصعاب ٭ عرازمو

 ٭ یدلوا یون یارس تزع لعد هلرب را تزبعز خود بو دنا تر وض لدن

 نسخ دم یو یاری ورا دوو ۱

 » بزلوا لاج اچ هر مغر خخ یمهنکرپ نیسو »الهرات هتنخوس نرد یک
 نادنج ندنغددنلوا دادرتسااشییابئدراعتسم حاتم بوبا برابرازکت
 فلق هن ارز ×ز الو ا دمر هسلواریمضلا یر خم ندنع افترا تنامادیوریکلد
 نیفرط) سر ڪک کز ترد نوااص وصخ هر دلکد دمما ان ندقلواتفسطات هلدا
 ندنرال اثم تاتفآ لاجمدرهیبوژرآٌءدید بولوا نیعلاریرق لسد هاشم

 ات

 ةدشن دابن هسرولوا طاست تصخر خد هن رزوارائآر دیارو رسروف سابتقا

 بحرن نوح | غوا لع یدهدنساعدموت یدمرهلکو هزره لرا#

 دارنیماس دالوا میلعتلاراد یتعلواحاتنانب ,رفاحر تامدقم حا ردت»|یاضتفا

 رانکسراثیازان لوا بوریوساردنالزاز هساسالا دیشمرمصقنالوا بولا
 ناتسد نیشار دص لوا»+رلد دلوا لاله هدراوب دور درابرزو + تلاحو لنس نش هتس امن

 توآتریطضح و هک ی دلار رقت هل: افوغ مات بولساو ییلمصم ما ظتنام

 هتتسک دن یعسح كشادنارف بو مرکه ار خرد اروسلدنادشن آرا تخ ای

 را ارد هلظم ترض هدراقفتسا لزم مس تولوا یدتپم هعاجرتس | ےت م قدرط ۱

 کا نک هناز س :] هلعش بولو نورد خاد یالابرب ځاد توملم» هرکول + یدلب | 1

۱ 

 قالطاو × دابر یرا !رهورص نمّرح هکی دایر *یداوا ناطاغدننام هعس

 × نیذلوا ل ہجر بص ءار هاش لماد» لملج بر تد ات یی تدا دع هملد ادابر ةمامز

 نماد ناعادنحوت نشاک ل ملد هک ا یدع اتوکسومازآهدررب :

 | شوشهرکشلادزابفزمادومهبدوحوئروهخمادعامندن اذح ناق او قیدصت

 دو” احمد ءلامور و مس وپ تولروا صح مک اانعو خیرفالا

 یو نو
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 یاد ےس

 0 روحا نیناج ر وما هو ستو نیملا تاذحالصا تبق عهد عفارت هماشآ نوخ
 تودنایمز ریز نيف دە دلہن طس و قاح ٭ ةد رغال وت مش ال هزز واالقع ددناوص

 تمهافر لاحءد وسآهدنس هن اریب تنعم هاش ل ظل لر ام هر ے لوا نیفرطناکس

 تروح ميتهارب لماخ باتنالار 2 باناترد لوا # زاد دلوا لاب یافصو

 | هخدصروز تدمهدابز ند هتسزونترد هلو الیحزر ارفاتارن درصم ےاک

 یی دلو مقر هذرط ق هتشاکن هک دا لا مای سوم ترضح تولوا لنت

 ترذا لاجر هدابز ندکسزوتا نکا نزود رع یک اش یرالصا هرزوا

 هرزرایتاجسنامرف هدنراک دا لعوغون درگ ندرضم » ی دیاراشلوا
 ندلمنفومنع تجر تو ات هشلالد هل اسر ارهزو گر ماعیا من شه جرات

 ترمضح) یدل | ماقفنمعت هدنراوح م ارکان همت ات« نو دنایارخا

 +رار دیا التعا هصنع لسا یازناافص هفص لد | هحرد یک ا (مالساا هماع بو | ۱

 زورفا نهخارونه بوتعت ترطحهرزوآ ید داو اروطنم هاا ا س 1

 ور ند لا لضف ضىقزاو الا عل طم بو ام رک تا دز یخ ر اکران دیادوجو

 لزنمرس ی اروحت لها بولو ارون لعرونزونکم ره هل توبن بات باتفآ
 دالواعن ل الخخرکم ین لوا هر دشذلو الاسر انوع ا لاصباهناعا تداهس

 تورتادعام ندنشب دلو نیمماکه دا نینئو تارمش دن ب ولوا متخمهلداداحما |

E Saهد هتننم حرام مان هش ندماش کراس  

 فاماغزوش دزرفونز با اه دنرخرزرشامههلا-عایرلن آو * شاد فز وشد

 تمهراور |مهز انها اما × یدیاهرزوا لاونموت لاو مای ونصر اس تولوا

 ددادب ی یاکم هراکمثراکم نز توسلواز امسد هراکشرشح لوا ی.اتمهف

 یا یعرکفک حش هح اش * یدنار لاعالاعا یراکاٌءادورفتتم

 طس هل دس ءاننا قاشامراکم ناش همه نیملو !یژاث نامه ض هلا مع
 بلوا مات اول مارا تنه هناش ف ادر ص.ناتسآهژاومهز# مارکا طاعم
 لاضو لضم ما ندلاخ یا # یذنارازدنا یر تمعا یراذکر کش ىح یافنا

 هلن :عو چد دولار رش ذود اعاد ۽ تولوا لال مو نزح یابرد هقرغ لاعفدن نهاد

 لوار اکنرش آیدا نابرب هن ههل ازوش ناماسنیشن ۲: زورو تشو .ناب نک

 هکن وسلراراذکت عاط هح بوبا ی لادراکد رور ترضخرادرکدنراکش

 هر دش مامرو ک راندا تروصهدنلاع ت آرم هلا لاک لا نبع ت ءاصا د ةمدو

 ساسا هوا القنا اهر ازت ناک مخ هل لابقاو تک رک رکا |
 0۳۳۳۳ دسر" ۵

 رص
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 من دیهعقاو نل روک هدابوز لاع تآمامدقم غیدلوارظم قوت هنوکو الا ||
 +روضحو نماردمل | دل ۶ یدلنا دنلب قاهامم هم نمزولدر دیرین نعرا

wam 

 ط.عا ٭ شوشو هعدعد ی یرهلوا رغسهندرو مو فام داشدنعلا حص

 تزهر کس ددوې الناز و اسم ول | بوته تربضح س-۶۶ یی آر لاح

 ندحرسی دنقرفروا یراق رمش نس هرکصندقدلوادوحو یارآ |نمخاد

 نادواح تشم مزعو + اف لاعردشش كرت هدر صم کی داد اف رش

 لکاسهدتنام ننراهننکسرپ توان قددص تربضح هرزوآ یرا:صو بو دنا ۱

 ترضح» نالالهلحدحرادم ترفغدرانع هرزواراتعاله اوکراونالا |

 یحدرا تص ربو ةدرسبنک ضع *یدلبا لقنهنراوج ناجرلا لبلخ |
 لحا تسدرتداتسا وقعد ا نرل امتم درب ا فرط هدلالخ لوا هکر ده دبس

 طم كل علا للا ×ردهرزوا لع ادو حو تهام وعند اعز , رکا اح یعص

 التنتم نیغښلوا نامرفوب د هروکرب اهناعنکض را فاوتات سج لمشتر اب ناور حور

 تسدەدنراکاكتد ارارق لح رطح هدر اوج هس دقه ده اشم بو دناهار مزع هللا یا

 تداوروب Eê × یداواهاوک ن دن اس ی تابح تلم فرصت هند یاوق

 دوتوءثمح نوتنفدءاس الا کودتا لغو لام فر ادگروبز قاشرهشد#

 تربهح ×ر رے ےھت یاضمایارس دتیح ین دار قفاوم هنج شن دح ۱

 | هدا مو ر خد صعع هزات نوک ییح هلوادط ناخ اهن یراوتم توقع ||
 عضوهدرازمرب یکی راق دلو وا ممه هدر د ام محرردارب یکی ا لوا بولو اریتریفس

 مالسلاراد هناخ اط نام مم بوعب ترضج هکر دیو سم راد دت اراق داسو

 هناعاو دوت توع روم ءرطاعت ماسلا هبلع فسوب باش هرکص ندقدلوا
 e یدتهسهعوق نرد ےقتسه قرط ځد نار تلم بو دبا مام
 رارةلاراد مزع یراراهت یل اعر دب ×٭ردن دش دص یرامعم عہط تاع ر صم

 یر زعرگ نب: سر امش هرکصندکد تم ازاذک هتم جوا یر کند دتا

 هدانعوع رهاکمادوبو هرس ندا ياد تام عن هکیدیاهتسیرکیزو

 ییا و اسم ی فو« یاخسمیاعد هتشادرب تسد# بواوار کل د تعلو هتسدب

 8 هډ رع ءو همق رس ۷ ی دا وان رب .تشپ صور مزاغەلر لوسریهرو × نی اصلا

 کرا ضعف زانا | یلدا یرادوملا ضباق دوحورث اب نع فاکس لەن

 لا الا هقو درص همد ان دره وک لواهدساجر یو نودنرافرطودنک

 ۱ ماسحمکشا یضامیضاف هک دلافز آ بودی ا عز انتریشعثلسهدنصوصخ |
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 | هنرح نوقع لیج هجو ن. رق تمکح همت لو | بولوا نهاریب یول سره دز

 لملح ین لواو *هداشک ی راتماداب مشخ سکر هتفگشانهدندح یتیداوا سام
 | ماتارفس مام بولوا هدانور هدوبعم ترضح هاکرددوخ- لانلاخ
 هرصه نیمز هطح هلن اتاقلعتمو شاوحرفن یکاش :نرکم نت تو

 عناص حص و ن روح رداو هغلاب تمکحیهز راد داواتع راسه نانعزاسکمس

 | ناوخا دسحداوهدایدزا ثعابهدنفح فسوب ترضح کن وتو فاکهاکراک
 لدا باسالا بسم تدازا یکی دو اور نادنزودنم تنح مابادادتما پس
 |خڊبو وزکمبوت وقعد كل ذک بواوانازو ندفرط لوا خد یراکتسرٌهدرم میسن

 | نین وح نهري هغلوا نس تاک ن کک ریسو نشورزور خ2 یاشاع یاشکهدید
 یحد هتبیبس FTES ترق ناتا یک ید راو نامرحس کە درب نماد
 پد رق ماس رینایص نامر بم ردشخلوآ صصخ 2 صد ۹ع اف حار ناشتا ۱

 هوبنا تعثحرپ حلوا یی دص عما شک ترم رل ا وقعا ؛تابار لوصو
 یراهدشک ت ترمسح »بو دا لاس بت ورک هورک کوکو

 يقاس ند رب مزه × دباران سایت ندنرا دید باتفآ را

 | نڍزا د شخر قذص بانجو ندزار ةندرکرتش وقعد ترذحبولوا

 وشره رار رب هلرب ںا تشو تعراسم م دقو +راد دت ابار هنسز نر لودنک

 بوت ترضح یتڪأوالاصو شوخآمهراسکعترابیک الوا بودرکس
 لوا» ی دارا طق اس هنیمز یور هاب مدنا لبا یشخ هرم ی رایت

 ترمضح بودیاریخ تقر لشالالدیاجا ندنعشح عج س کر د هدلاج

 یوب» یدلدازبما بالک لشرسراوهلاژندراذعرآز_هشفنب جدید دص
 | لا عار هدباناعنکرب ناوتانناج غامد تروقتفسوبیارطدیوسیک
 × یداوارابر دید یافصااهصور یک« دد بزاکرا رتقارادقمر هساوح

 ج رد پور وس هټسو ترضحراسحر لرلک نب  راذع نوک نارفعز هییعصو
 جم ناز دج تسد قرس> شا دیراو مم نالوا ناطلغ هد تح المو نسحرر ال
 مر داش ی دیو دنزرف بوزلوا م دق مضو هباکر هل اهلنا مسد هاتو که صق یدل نامی

 لبلد و رینمر دب یکی ا لوا × قخاوا لصاو هب سوب یارالد یارو لخاد هرم صم
 تم مر دار هدزا ب ولو اربصم ترعرب رس نیش در دص رد تر طح لاح

 لد ارورسرون قد دص لاثمدشروخ لاجراد دلوا دوج لا داور رک قو
 ]راوکر زردی یاو# دنحر > نیرانلعا بل هن بولو یروان رم نز هنعط

 ل
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 عاصعاض همطاوم نالوااغورهدارخ | لح يه هلد نیما قافتا بو دنا

 لی دبااضتقا یلوا فوفو ءاکمادیزفومنیماسنب توقع, تعد رش مک
 هصرلع هل ااو ر رطاخ ریش تقر تاریمعت بولو از ابن لات هتسماد توقع د الو ا

 نیکماع را حاشنا هنسن یریغندعانتماذاومدک تاجر تامدقم» راد دل ا

 شاو یراسممث نخ انارس یسادعام ندادوهیابو نومعشابو لمیورر اج ان
 قح هاشسدقف لانتح هنوکزاب لمن بولوا تودنزکم هار ور تلخ ناشف

 دمعضصقن ندنرافرطو دل نس هلولو#قرسكمنا نااناتاار هلروصن قلوا

 شوخ ات ماس ول »راد دتا دنکوس دا نوع | مری و نانممط اهن دخلوا نامو
 ةرابرکخ انالوا نازوس هنیسرتسکاشروتدم ل دنا بوقعد عمان شم دق
 زاغ ارس ندشاب کو × فود لع نسا او٭ نامز دوش بواو انازورفناهندرد

 یاغدم ده اش یراکدتن | قم هح اسر که والجو *یدلنا فس اتو فلة دذ

 لج هب یناطبش ل بونت ید ی یه اول بوتل وا قد دصت یلقح هلا هتبلق تد اش
 افشلاززحو رو مام هلدا نیمانیو فسوب لاوحا مالعتسا مارک اندا نیک

 رب دیو هاج رص تولو | * نوح بلق نانزدرو» هلن اف زحو ناو کش اانا |
 فرطهرابرکد دداحاد الو !؛دومرف ی دحزب « یداوا لکون لفح نیشاردص

 هعاض) ضرع هئاللذتم هد دض ترضح بودنآتءزع مارح دش هرمصم

 باجل سر چم لرا» یخاوا هلع تاود هفدص یابو> هلا تاج نم

 دو دنک باتلاع باتفآ د ننام ںولوا ت اح |ناضمز ادنارب هدر, رایتخا

 هدیراشه رشرابربز نولوازو شهار ةتشککرو غ ناردارب « یدلباراهشا

 یرارادتقاهر اذعا طسن هل محورب * یدلوااسحرقرع یرا ئاش عفو اتو ڈا
 را دتا یارتغاندلاضفا لال دلہن مو + یارتعا هناطخو مرج قغ ا تولوا
 هنر رهو بطن نرالو هلت انب رال بد رفلدهلماعم قیدض ترطح

 هل اش سرو شزاو ةچراتسد تو دیا بیحرتو مارکا هفت می دقنناکب ناک
 رن ندهاکتسدتفآر هاتدابرک هاکردو «رادک اراسغ لازا ندنرازطاخ تآ نع
 یرادبعس باکر تاتف آور هناهنکربو *یدلب از اقش اوو ةع بلط هدنقح

 يزد غ هطوافدوز وند هفطلم هنساجز قلوآدیم دید نخ یاتشور ۱
 تاج مم یزات-راکت قعر د بو دنا ماست هادو ییهربد نالوایراددب ششوو

 هدنلاسرارزورمس هسا ڪت هکر کس هوک نارتشراطقر اط نوح ازهس
0 “ ۳ ۱ 

 اهنکریب ی عشزمنع دن مدکو دم دق مضر هرس ےراخادو ی داء الاجتسا

 هک .—
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 لاوسندنرلا اح لاج ا هناله اخه ف سوب ترض ح ٭ یدو ارا ول ول یران اکرم |
 | مغ یکی انوا ندرهاط قرع لواو × فصوت نزام سنو بسح یحدران ۲ بو دنا

 ری تمدخالاح یرو# ن دلش یروص لاعدرت اه اس یر بولو ارهاظ |

 قیدصتارهاظ قیدص ترضح ×« ديا فرمتنفی دلقهدن امنک ||
 مزال رسراسوساج شعااشکور یزاستما تروصهراشازس الاغ بوش[
 دعا هزالوا لمزدنوکد سما تسد یهتیزسهعفدود هرزوایدرغناوج سر ||

 | همهاکنسدمراکم هاکردیزوکبرب_هساادامیاوا ناسخ ناوځریکه باو
 ۱ زککو دقن ااعداقاوا رک ال اورد :تمدخ ءدنام سرو ×زس هد نک« تول وتهننهر

 ٭ بو دنا ب اط ةه باوج درون درس دنا اعدمدضع دش لب [تاضتتسا یر دار
 ترضحسپ × یداواقب دصناتسآت مزالمد نما نود | هعرق نب ده

 ةبتع مذللارکاش بو دیا تاغ یب تءانع شزاون فونصر لنه نیر یه فسو ||
 ندراس هناتسدیرلل اح ماطتنا هسکو» یدادا لارا هنو قمر لاسفاودجما |[
 ارس نر للام ا ار نوعا یرامالو ار ةس عارف نماد شکم هارف هل. نوا یا ||

 ندنارومظ هدنراقسهدنرقدراوهریروضح+*یدر دم اهبمعت هرجا یراراورخ |

 بوج نیز راب قر هوارب رشت ناسللا بطر لدار رکت یروصح ان هنا رک ی اطلا
 | رفس تعزع قدصدک ات ثعا علونرغظ هب همقرتمریغ نمخن لواءدرازاورخ |[

 ندیوق» ترضح ییمماش هل ارام" دوې عدو ةءو +ر ازوروزرازهبراوا |[
 هلن نابرقم تط اسو ناو ا لو صو ما راد دتا قیدص هاکر د مزعو + ین

 توعد بروس یرنآوتفامض طارت یعلرا سور ' رس ضورعم ۱
 * ی دلوا ناممرد ماعطهرفسرب نوحاردارب کاره سالا ادا

 تج یه لاون لذبنراتغش قق ش قردص ترمضح نیغ اک دیحوو دیرف نیم ام
 وخ انا قاب تانستافتلا یاطشو × سالج !هط اس صوصختهرودنکن دنزولأ

 شاعنکریم لاح ءیکنوکح هړماوط لالخ × نو دیا سایت سا مم | نھ دمع لدا

 | هلماعموت +یدلدا لاوس هن الف امتم ینازح الا تیم مرات ےک ی اوزنا بیسو × ۱

 | مرکب لحار نب تولوا ںارط ضا ةدرمه رب یرارت اس ند هلداع ۱

 یدیازاضآرآ مضه یس دی عا وا کو دنا لما نکو ا تانج ی اعر دد شزاو |[
 راوطاهبرمشتقاط ۍراخر داوا فاطلس تاقتلانحرراد,وشن دو یدمش ||
 اترا تچ درا دوای هنر یر کک راپ هارو

 ۱ لبحر سوکت رض ەلد !هداوزودازهدابز ند هت رھیکلواهرکص ندمان | ۱ ۱

 بز دنا
O 



 ریبن نحو لماک یذحر امطا »رب دق مکح تمح قفاومهدشنا ی ۱

 * یا ضحعح نالا هل د اغ تداشیراتج# لد تراهنط یاو ازدا ناكا

 زا رخ یرلت اما تخلخ کرد دنا هدناب حوازوتراهرکصندق وا ت قدصم هر

 روما دنعولحس مامز هده صهر اظنا مات ب ولو ال هو زر طه هل: ا ترازو |

 تای نازنعناد کور ریفطق هدانا وا ٭ یدلوارل سه هیات li کز وچ

 | ا متو كتاسا اتکررد اننحاز پولو انا 2یهاخ ها« اشنو مان یو ناچ
 ها" د نی ریةفریفطق نولوادقغ دقعدن یپح ین دص تر د × ی دنا شا اف

 ک۶ل اممم لوا هدنرف داوا فاز هنا دول نو ثنر دص نیهلواتلوخر

 ماش پولوا شبا انشاد امنرس نانز كلم × ی دلوایزلهنا د ره تمهد نما | |
 تاعارڌريثکت هد هضم نهن س قرا ی دص ن٤ كلم لخناد هقاطم هقاطم تااکوا

 طل: یالهدهذج ماوعابولوا څاه اما >هدزرت هدنتهدخ تالغریفوتو

 بدرة دم ۰ لحویطخ یزابآءتاود بآت نیا اع هاشور ضراالغو |

 | ابتلا هلا عابضو اردو لحلو دقن یرا اد عاونا ترد نژاوا دنعدو ۱

 هنس کا بواوا باش حس تاجر لا كلام قم داص ت اج دسماخ ماع رای ا |

 کد وفا فو ارش راکول خشوم دان: البا هول

 نیس هل هل انا هنداک ا« ی دنا نوفا ن تا ا نیک هنصوحرت ذج ناک ۰
 فاد: دغاک ییاوناف ین آ بان یدلبا# قترتسا ق وام تب ندر کت
 mea »یعاوا رارضارانررش ج ز هنا کک نضرا لر دنا تارن م هفار اا

 هوزوایرارا وکر زر دل تواشا جد وعد دان اناللواادع ام ندا

 یدخهزاسن هعقز فر هم سرما با ذم ضزا یارک دون

 لزا یتحاوایرارونار طد لرانقم شور هلاک: نالانشآرادمد آل × رد دن

 اد نادندح ددح اماب نودا ناڈو مان ییدعت هت رب رھ ناک ناک هدا:

 تموم ابعام نادنمادل وارکب د نسو یا حلی ترت ران ونک

 قیدص بالن جرا ۲ *یناواتئد زن قماعت منامتئطلسناش مانانهتساو
 ْ ترمضح#یدعت | تاطا ی دناکو لش زا غ هنر لر طاخ نماریب کد تل

 طلا قیررطم بو دنا ما ھه ارش له ء۱ نیر اص 2شد تاد قرد ۱

 “چ هنساحر غوح لث دس یاشص)ا ناو آندیاآفتک | هل ابا ة م امغ یا لا
 بق رخ ٭لعش 3 لگد 3ِ طخ نال نزب دم ون ها متتااف راد,

 زات هسنر ا تخ ایی تو دنا تر دام هر کشم د سو تنمو د ج انک متد ةت هنه اکر د |



 نس یاص یالتر اونه دو تسدکد ناور کرم نالوا متن که تشر :

 هل | ننح يح هند ان یاضمای اضطرت نک صرع مانه هدنمامماا

 لامار رع ندفش ضااحرن سا زار هلال »نوک اتو هر ازز ناضت ||
 | هداالخ لوا« یدلوا ل او هدقنع هتوب تدمر نوع ایتلوا ل اومقهکس هاش

 هاش لاع بشور بزلو دیا سیح نامرفر دصم هل ادب دصق مان ناضرادیارش ||

 ۱۳25 یب رک ابا و مر لوا » ید اب | شب وردی زیور نوعا کش

 هاک احد ین دلوا طاسد ارا د هوس زنم بابر لر ظا یود یات: تص

 همر لوای ودلوا سفاسلج هحانزا دن اوت ییدص ترنضح اهم لات 1

 هی ± دا هنرم قشر اف هتحالم هی سر منه لو ار تتن هرم هينا
 هزرل یال.دسا 4 بلوا تسر تباتفآ ندنروب نوا ین

 ناتز»نیکنو هلنوخ باضخنب رالالدب هیتر اکدارالةنت هل.اتشه
ROBE e Eراد دنا قیکست اب یک لذ همان وخ نالزانا  

 مدن ءراظظت ۳۹ تدصعندا ور هل اع لب ادو ا یخ تمر و دیک » لر

 تّسد ی :ولهآ لوأ رم ره نزلوا بازغ یزاارقورنصزاوتسا نر ضت اب اراکش

 شواز یاس صف اع درز نش دل ر اوم لمن واک یر رّوداذلد ناخ الم
 كد ةءطةم نامادندهآطم نامر ۹ ینحو شع هصف ثواوآ ارم یاب

 دنب هخاهودراتنرک هسرزاوا و لمندنامرف لاشتما یر طادهیاد جدو# ززد

 ندلاسعتم دریا تط لاح ياتفتقمذلن ارز رو تم ؤو ومد درولرا نادنزو

 بر هاضفوردف یاضتفآب س> رب یددص ینانحنکد !تفاع ت.اوخرد
 لغو رص هنادنزودنم ات هارب یتسرد ان ةا ای وعدن -ا لاننا قضا

a ı 

 تذدارریتأت نوع ایاوال اک هو دولع ل ال هاح خرب ءام لوا تولوا ی

 صالح نذ هطرؤ ییدداوا زاتنرک, ی شده کاور تزوضنالوایروظن
 مکحهرکص نذر اکدتن ارت هلدا ناو نصا خاو ۳ هس زکلمو
 چرا یراکد تنا هقطان تس مو + لیرد:عیرکدا هدر الف ترم
 نادنزودنپ تن نی هزوملننو« ناسسن منکر اوتم هند یدبرزو تور
 حا کو درو دا لا ار اتم هم متد مرد وا یدومهخارا

 لدوات .نملادو ن ىلە? ضقرمظم لر | بولو فتا نزرانآهدهروهشم
 ناز هماخقافصا باوجنالو احح “ریت هه سآهخ ( رک رل جد داح الا

 حالعراکز اس۱ نطح ی الرا ضراع هلاع خامو #ر رح هری ری ەق

 کراد
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 | باج درز هر ءرکص تدنوک حیوا یدلب ساملا هتد دص یالاب دق یا" نمور |
 | ندللظهءاج یولطظم ف وب بو دنا لوزن لحز طحهد راد حرج ناہر اکر رص ھا

 |*مالغاذه یرشرا « هندبما قلوا لاضاوزع لام ا سار هراو دنکو * جارخا |

REGEN.عقار لاجا فتاو بوتمدد الرا راد دت احا ار ام  

 هدماصحو ڭم اقمەل دانساقاناو تشر تەە دازاورمب لزا قحر الاما إل "

 رعد | كلام هلف اف مسهرزوا دشاکم هر در دق یر کم م اکل کد عب ودیا مابق ۱ ۱

 راکز وررپدب لالد هدق دلو الصاوهبصم ×را دم ادس اف حد ةع لیا عازل ا

 * حاور نرد هدرابتعار ازان بو دنا لیوح هنازیم یر قوب وا باتفآ لوا |
 جیانلافردهرص هری زع مانریفلدق یاست ل | ییاضتراسعا|لماکرز یرب ارب فزوو

 ريع تسلا ةمح اصن شوخ یالابو »امن نیکمرکب لوا «یدلوایاسهتما

 نالوب داشک ندناوزبازوترزناک ینعلوا یر ات ء ارات ل داة ھا لنانحلز

 ناجدتن هناصز عاملی وش آر مش بون لزا بولا هناشن هب هنشن] دور كند

 رازلال هل ژنارغزوسناماس شن نالو | لعتشمهدندامن» دا وارا دیزح هلا

 زادناربنر تخا ی قاجار د نزوکس النا تسع و یشع شا تانضشر ترا |

 |همسحلاتنسس علو ادد فاما صاح ءرجحن وک × تولواراعو سومات |

 بوة عب لامابز» نیا لتربج لک ثا * یدلتا یدنان ندنلدزوس وشرق

 تناخ با ڪر ول نراتر اط لذ نمار نماد لاب فس وهلم نخ
 هل. اهلز هنساجر تمع۶نامادصنلختو  هتاذاعن ناوسراثتزد» ونا 1

 راجود "هلن ارز ءهدهاکردءاکشس یدلزاهاکرذ مزاعنالوا ناسرکو تسد
 شضاصت>اهرودنک اتنا دانسا رنا یر رهه یراسمرشو تلخ بولوا

 رب ونت لبا نیشنهراو مک ءیضو صف تدان یر دص ترضح»اعداتثع ||
 د درت یب برلوا تجرب رج و مز زع لاح نیم هلرب تدحدایدنت لے دنا اعدم

 یدلنانامرفرادصا هلباراقختساژ هیرت ناضلزو راسا که دص ناتج ||
NEEراک داد دد کوک × لب انار شعم خرا  

 برلوا س کره سلخت فرح هتسرسسرسوب رنک هخساضتفا هناتسهراب
 نانهشت هدرب نوعارذع رارطا نینلو !ناتسارد هدر هارو فس وب ٌهصق ||
 « توعد هنس اجا لز یرکس یرب راذماکح رتنقرفند صم نابعا ۱

 نامنادنزورال اس وخ ور ادناودور ادنارمشنز :نالواتمالمادنا لیتو دنکو

 || هر رهو *شع ناسا ر بو دنا تند لاه لاد خد فار دو

 ری سس

 ج $
4 
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 :دور کا لوا نالوانر حو لمن تربغ بوملک, نواب اپ مدرب هننو خرب مج 0

۰ 4" 

: 2 
3 

 نشنال هنهم نربنهو ترت ل ترص هسرلعورف ف عورد تسرداترطس وید

 تواوا ل هتشه تغرفزود نام اس شد 1۸2 دراو« یدلد | فننعورخز ناز مز
 نداوسام قلعت شارشرط ام راخنفلوا تقرج غادغ اد یریالغ ی لب ص

 ضش هثمه» بولو!یزاکنین او مآو یراکفاهمضن هتشککفسوب لاسب ۱

 اندم ردنوهکس بهمن هززوا یبهقیرط باطش هقنوپ لاب
 لن وعدم ناس دمرانتزیشم یراو مر ع سوپ × رکی ھکچ نیاز

 هجا موا لکووک+ مظن + یاوش رو یس سید نلرو انتو رس تز ادرپ هم لمر

 ,HRN یپل 7۱ فا هنرولو انا وضرابو ار دنوک

 قامشهکءدقارتفا ترم بیدیا یس هش دنا نوا تلصوخیص ریش امت تفرفءاش

 شالید هنس لا یللااسرقتهرزوا قو وا وضو ندرت بک قابسو

 هاسع تضساو »یا وخنرب * نوا لاضت الا اد لالم نوخ لش رحم

 لا اع» مظن *بولواء اتهاس لاحنالواهدیدمديع لای هملح × نزلا نم

 هخس اود # لاعر دشوخت ةلرا) اراک ی رلخز نساکب 5 تنی نر اهو ام ملت

 هرظم هرظااب هیات یابند هاکاشاقهرزوا تب نامیرهن کس کس نفر ا

 هب فال طسف یاع دم زاعس رچ اریص دنر اف # رکن نکل هر دشلوارییفع باقلوا

 هداف سوب ترضح یا هتهدنع لعلاو ردنار اینا ق برد
 هفوسو نایک مشچ

 یوهفش نیمالا ور بانج كدیارارقهدرانو ٌكنتهاچن لبا نازوس
 تاتو * بسسطاو تملست هل اراک تمقاعندحةدٌرم نولو اللا نیم
 مهاربا ترمه مرک ددو «یدلدا بغرتهزابطصاو تش هر هزور دج

 یمنهرب؛ناملواد ادعا هت رادادعتساتماف هدقدلوایتم نهم تمض مرا ۶3و

 أ نامتساهنناو لمحریصف ب لاضفا لاد اث ی ا .شنم یبواو اتال نماد هماکدلاب

 ؛دتنشهم هک ل وا یدلوا نزن الاتب كیترک نک
 لاخ هراومه

 اوزرآ هقدح هم دخ شک توارط تحالمنسح نشلک نکو ےن لواابوکا

1 

 یدشع را دتلددنز ارف یوزام همماکر و لامن ۱2و سین اضن تراوتلا قي رطب ا

 مهر

 بورا تچ تدنچ"دنیوژاب یتمادررح نهریپ لو !نالواتردقهاکتسد فا
 ا هتحتسست و یوم

 ی

 | ا نار ا دو توت هد همد به اوم *راب دک هل اوج هد ةن ره دید تنم ء دید |

 مالک تولوا ففالطق امار اتش اةدزفر یراق دلو ااربمندا عع یل امت هنو هد

 | ضراعرمهن فعض اعز نداکب ترک نرل ا نھ ءان ع تض او ءار



 تم عونیراعقصت نابز یاو: شوش لبلو» ملک ةتنا,تصخر یراقاطان ||
 یدل ادابرفو هان نوش دان ل: اهو دناو مغهوک وک نه آریز همت تزلزاخرت |

 هاک اش كلذ خرح نوسمنو د # مظث که رزوا ريخ تقرب واساو یکتا تربحزر دون
 مو« زاد کتا هنا ٭ نو سلوا ناهن هدر | سد شروخ ام نو سلوا ناسکب
 تاللک راک ی ادنخ درو لوا نکدآ نوا هتنکشزونه هک داو انازوزوسرک>
 | تان نو کم دزز نا مش لکدنن ام ناک قزز نشر بو دادن نهاد
 دنمورب لحن لرا نق» یدلد | نویز قوت ات فنعض ن هما نارسهتت نارح

 هر اف : ریس" تهامق دان دنر ر نرذنع شو اک لس لوا ی فرز ٤ر۴ ن شاک |

 ناو هجا نزاوام ردى زېرو تن ىه زان ك ٭ لاخ ءداتنا ۱

EET 

 فال ا شوخ لما اد لوا هنامز مس لنسو# هدىج یف اج ناتسلک شرف ا
 لعحضم یرهن نعش دنئام لد خارجو مش لواتو دیا« ه دهر نرم رر اسخاش

 ت٤زعنانعم رکه ب هبهااس بنا رم لزتمرس هک ی را تے رام م هنادکدرا راوسپشا[
 ءداتفا لس اطخ مابا ماط هتسک ماز ذب شخ ر هاكات زکات مه تاکر نارکو
 ۱ هدزکر سران لرا مک اه یدوقهریزوب یک دید ناخ لکه رب بو الم لا

 ندر عر کنون هد اح ورو ٭ مایع فر فاس۵ تدم هداش ی یابند هناغرفاسم
 متمو × بو دنا م دع تایم مز ع م دق مدق ماک انودا س ان ٭ نداوا ماکد مش ۱

 اف: راد وب هد اشود# هیشنط »ىا :!ناشیرپیا ارکراوایارحالا تم |]

 ۱ نلشرسهران و« لدتا بنرغ ی اما دلتانس سزات ۾ رت ڪڪ ںوولوق

 دنررغدو= و تعلخ هکر دمدرغ هلذ | ناتعسنولو ارهاظناّعولش تروص ؛ 1

۹ 

 هل × متد # ی دلو ارتسیو نیلا رمو بارت هنر ر هدنکآ شلابو تفبرز

 ا ةو رر هش» فاخر باتخآ كاد نام" لرد لس ملبن یدنود هغیدعوط

 لح ادر تس د#× رب × یفادنرود مرلکبرب ههن نایب ماجا فسر یدلوا

۰ 

 ۱ لوا کم ردو فح یداو اینا هم د ددتنخ هءددیارو رپ ق و هل ایا را ۱ ۰ ۰ : ۲ ۰ ۰ 9 ۳

 ۱ رو

 نان رک دزلآنوخ نه لوا رزکطندقامو و نوش ەر هد :!مدامدهآو مع

 هد نوح یدروس هن زو کسو هنزو بو دیا تربح تا یاح ةو نمادو

 نهاددننام فاسرکوپح بونازا ناناءغیراب انا دندو ات یراکجز

 هدنرارها ظمماهلارطاخیاهناپج ناچ یدیالکرا دهنخرناشز کا توضع

 E ی نو 1
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 یاضتفا بسعاما»# یداوارومآم هلداناتک طارش تاعایم ندیوتب ۱ میس ۱ ۱ ۱
 لواهلرب لد یودص لا عابواوا زی لد هتس مر مول ف سوب وحار دن

 | نونچ ریحغز هشوهو لقع یرابربنعٌهرط هک ی سوب نسح تشد مارخ شوخ ورذنآ
 || مسان آو نسح فحص ںولو نوه ارهمدع ٹیم یراک ہو دعه اکن متو
 هذلاج ناربا هباتک ی اور | سو ةمو+ لکح بوش آرهشنابوخ تح الم ت
 توذناماقتنا مادةراتنا# یدبالصتم دم یکیا شماکچ لنا عنص داتسا هما

 نازجالاتبو یراعندامق ٌهماجیارا بشم ام لوادکی دن هدنشابیدینوآ

 رمد :د ایراوتم هدروملا دمت : رتبرباسا بش هاچرود حمر ف جو اندی وع عپ

 دام لر رح ادرکص ندیق رار ارو دن دور ون ارظت فسویراذ هب

 ندندناج سوت ترو و یراوطا هن اش کح نو ز ندیارو دص ندزفرط
 زاس هولح یزانیت دوو او لمص یراتزکنارزتسمندیا ارومظ
 بولوا ج وعم ذو ج کرت ثعاب ههنامز ناب هتوکن کل ید رو لوا لعا

 هغلواتوکش 2 یروذح یرا | مانشدمامزقالطا شاح کد
 روکذم هل سران دع طانساهدناشلا ل.لح ناغرفناسل هکاریز هزدشاوآ یدوم |
 |ریشهلرازب رب هرزوا طاسدناو# یلدشوخ لاکمایادع افصلاناوخا نالوا
 مکیلع ببر شتال × ندنفرط فسوب و ناتج بودنا طالتخاو جارما یکر لو
 نحنروتنم دو هداوقربو هرهظمهننام تاجا »ءاعد مکس هری مولا

 1 هلد هر اما سةن لد وست هصّلا × یداوارقو هلن تومن یرمشناناونع یرللاح

 | عور كغمتيا بانتجاندباکهرایوم ذم تبقاع ماو هراکددغناردارب ||
 نوح باضح یهر نالوا فول تماق سس و نوع الطاب یاعدم

 ناتسآمزع نانزهلانو نانکه برک اکدهیشبودنا نوک ر کنش هلدادنفسوک |
 برو اهر ن رار اتسد هدنرافدراو همللایروضحو درب دا بو یکم بوما

 ترضح هرات دن !ناتچ» هاگمادد داتفاش وە دىر دان نوبة دولان هر دل ارک هرات

 یدلوا راک: بات اسا نسوس فاز لک بول نابخو لند نامززر,بو ەپ

Eراو او کل را فود یادار یرارقوربص نمرخ هل 1۰ اکناج ء  
 1 در تروا درس اه یم ةن رشا دنه آ هر کد دلار ۷ ی دلش + هرررایزوارام ہن 1

 3 رې یازفا حر مسند ان از را تسدوفاف ناہج ی ۳۳ زا تابسا

 تارا دة رہ هن ارزو سکرت مد کو د2 اراعا هلو ا شخ بامح هرلل دهديه |

 |نکش رش طوطو «یالوابارطضاوتریبح یاشکهدید بوک« واظن |
Cu xu 
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 هدیناضا تروص امدقم نکردم کلارهز رم لنز ذا هتک توب للا

 زارفو بیساوز اردورو د بوقع: ترضح + )ءا لل اور درر مرو ذص نالو ار زا
 | دعشخ د ابا هدنآ قعلو ازاپ فر شت ارج هرکص ندق دناوا یط قبر
 رانو و یوالؤ نو هو لی وروادوهب بولوا جاودزا یرشزا دنا هناس هنا ل یرتخا
 | هردحم لوا :هرکص نذر لو الاما نشاکراس .تنز لاتا ا: لامن یتلا یلاثما

 هلن ادقع دقع لدحاز يرهاوخ نیفاوا تیح هکر انیشنر دص تفعنامبمش |

 دین الاةضور لوا بولو !صاخ مرح درب ارس مود صانصت | فرشرهبم ۱

 عورفو» یدلبا نید رب يدوحورازهزبسنیماشو فس وب س دقق دحر اهزا |

 راسرم سو رستردید ندرت درب یک اما هلو هقاراړعام ندلص الالصا

 سن هردراشلو اهدنمرآ هددوهش یاوفاافص هفصوءدمدنددوچور از هزبس

 هدر رب لیحارامآ نیکمتانیتخ الا نر عج تمرح تابان لی بوت
 نالوا تارتفم رورص روظسم ید یزاف داوا جاودزا ناتسشلحاد

 ند هلوآ ریشریسندن ا ر ہر دام ناتسد هلولزونه فس و ترمّضح × ر زن دطواف ۱

 تلافکش وغآ یت و داوا بولو الجر .دشب ل ندادند هناشرف اسم لیحار
 | فرش بوقعد ترضح دادعت-ایالابهدلالخوا * یدلدا ملست هزبغ|

 | نینغلوا لاسرانوجاناعا نیمآنیشادةنامناعنک بونلوالالح البا تومن
 | یدل ماهان ها یرارطاعرطاش تار لر هن ط ساف ضرا هلملامعو ل ام

 | نارذکن دیاکماذج كعامل اراه دم انكر ریش نک اوهدمانن رر نه یک !نکل

 | تح را د لوابولوا مزاع همور یراتو مزاح هغولام نطو درت مابا دعب نیهاوا

 مالسلا داعب وتب تربح + ی داوا م ازآو رارف ماهص راس بوت رهدموسر

 | ءدهاتشم لنت رب ره بولوا ماکداش هل ادا عا دالو ال لج معن هحرکحا

 | عاضوا صاندادسو دشرلتاح نکلیداوزرآءدید_ضصاضیرادد
 تب ٌهنالعیاهن)2»نیفلوا رادبدب یک یا خیصریشابت هدفسیبراوطاو

 بیسآتلاسر غانیارطم راک لوا تواوا:دنرمس هتفرط كن آهببورمض |

 زعم ناز یاوت شوش لما د هراومههتساجر یقماطو ا هد رب هلد اراکروزراکز ور

 هدناوحا نوردنوآکدسحزراب ندږلماعم هول + یدناز از اس هم مز یرانا

 یکی نواهک ات هلوارابطصانمرخ نڪ رتسکاخ هک دہشلوا نیقب بولوا ناھن |[
 هقداص ياور رشاتربغروص :هدلاتم لای اغ ت سار تآیح نکی هدنشاب |

 | ترضح فرط انب هت مارو بولوارکه واجرتخ اهدزابورغو ںیم دوعا |
TEC 
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 ترضح ندا مار هماخاو ارنا یرانانکیا لکدداتعمدابخ تانفاضص

 ندیادحارس یدیزووازون یرات اکربلا نمی اف ةودج نامز مالسلا ةیلعردلمع اعما
 هدونسآ هدرح اهزقٌهر> رج نولوا ناتج نا ناز سرس ن زماکہ دق داوا نارذک
 راردناچرلا بل ناناوک راع لضاح *مالنلا هملع قسم ترضح,هرادداوار
 یراق رھ لس دنگکحرب طول موفدوحو زت زتنسکاخ دون هرزوا تاناور جرا

 حاشوههراسمحر یدصومن هل یاهننازکردلوا هدردقل هل تیذلوا
 ۱ لوادح هد اب تو افت نسل بس هلن ایرارتخ ادمس ر دارت ر دشا واوزر آردضلا

 ةيروتل !نملّنل !عرحمق هلصصالا لصالا بولوا بعشتم ل اهو لتك

eت رد نوا نړ لهنا تریضح قععا بانج یواح“ مام |هدنفلوم مأن#  

 || هردشع ات اور لت مدق لولم ی فرط یرالو ا تان اک ت اععصرویزء
 | لملخ بانج لائم سکعاوک. لدا لاخو طخو لاججو هنلخ هدرطت تام

 ةضور هک ات یدبانارذکن دناکمادح لوا قرفومرسدوخن اخ الا ږد بولوا
 تولوا هدزرسراوژ را ااا هدمخار | ترمضح نعش رتن ع شیو نساحا ِ

 مقا حسن نامنل | نم ةه دمر» یدفچ هڪ جنت ان ءا شاة دو شف
 || ننکرن نشغلؤا تمغررظن فکن ذلوا هعااطم یاش کم دیدن اچ موقت هتک |
 اف یراذمهاداد مش یا شو هنرکشو 4% .اعرس دزلا باوخ یراالهث

 | مطتسک اجا هدنهاکحاشا۶ هم لازا زنا یوا قلنا قنادح_بزاوااع
 | .مانمابق مدنرما, یلاعدلاو2ارخ مامایی دنا اد دلو اردبآ اکا لما تابطد
 فسوب یرلدم احناریذک دنا داوا ناسکسزون کلر ماوعا توانا

 ماش مش یرتامخ ما همانزور ید وادار عقد

 تزضح هر دلو | یزارا وکر زرد درا نمراوخم ۸ تولوا ماتالنا کس لنا تام
 لیمکت یی باصت قععا بسط تانجنینس» مالسلا ام هيلع فوت توقع[

 بطق ندنوخ | چشم هلدا صدع یراق فش ق قش بوق عی قافت الا هدکدتن ا
 علا هلاجر غلانمبودنا دووشروف ضف نامآوتنادقرذدننامهدوجو لاش

 بوناوازازعا بوقع) لدا تومن یرشزارح | با سم یاد ل ج هدا صمصخت

 فادرپر دام وقعد ×نیکیج از اعضا دید صقور اطا تنفعو ظدغ صمع
 شول همسرادعهدن ر اسم مابا بولوا یعتلم هن اتسا نانا یلاخهدناح ماسزاشا

 ریسلاء رسالا#ردتاوا بس همت هلد !یلث اما بقل یراق دلو | شاد ادلب ! یش

 لب
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 »+ هلوا لستما ترضح نالوایمولدیور یمیم رت یدمرس لاضا

 نعش م ند هللا نص بانج نالوا باسنار الا تلم تنا لوس زا با اةازغ |
 چه دق داوا باطتسم ںاوج لالدهنشتلدوب در دفرشا یسعن اقنذلاسن الو ادح

 بوقه) نب هللا ید دص فسوب + لسو هماع ی اعت هللا یلص ی رات رمح لاعةدزکرب ۱

 یاس الا عیدی مداک« هل لیلا میاره حی ذ عمان لار
 | تد اور تاقرمضت دناوز نالواهداصن ترع باطخ یراةدروس هنجون هر

 رب زع قردص فسول ترضح تالذک»ردنارتع روطس روطسم هرزوا قلوا ح

 یراتدروسرادصانوعانیمانندادرتسا نوت ترضح نک اتداعسرصم |
 نب هللا حج ذحما نیلالئارسا بوق نم × هدراث رهو فطالما "

 لصاو خذ یراق الرا ی دن زامن ههانناونع شے ہاری وید تنا لملخ ميهاربا [ل
 ندنامشنم تاعرتت الاطهار نم نی رحل ا حیش» ر داکد ندع تاصن

 برلوا هبربع تذل لتارسإ طفل هردشلوا یشقهعنص یاسرذ لتهرزوایلوا
 ردىوقعد یخسم تقل هزروا هلن :وفصابو .لل ادبع یانعمهس رعلا بس

 لتفل یاضمالاشرمشتنکسا شاوا ریرحت همان هتشاکن هدریسافت بتکوبد
 دالوا میهذایرابتخا زارکتروذح ناکمزال هدنتروصتئاضا هیهملالچ |

 || دارفانالوا نی هنا ندتغالب بادن سو هملع ىلا لص لکد ندمدآ
 قرش ×رد دوم لو دوب ها کت کو دیارو ملل یی بیک هم ارو دص ندافل

 عطا ند هش کف عض مع لاک ہط نداھاہدارفا نالوا هش دنادمشر ود

 سے اض د نیشنلد هقبفدو کر کور را رب نالواروپشنا

 قه-ادوبمدوحو نادری وک نول هکردازسهساوا لوق-لومتهحاس |
 ند هہنادعص هخلا تانعقفا لاس او عرضت : لالهئسا تعارب همدقت فای |

 قعسا هلانمهوو « یاوتحا قدص یاوذ رب همقرتمریغ تمعت لو ابو دنا عواط |
 لما ترض -بیصن هل !لءاح بز لضف ضع ة طع یا # كلل فان ب روقءدو
 لاو ماکت غ ایفا غم هة  ءاناسڅ اولو یدنملد دنزرف لوا »ی دیا .اوا

 قلروس بنةھ ىدا اعزب هر هن ملا 4: دص تولد روم دادتسا یک هی هبتع ا

 لیععما تانجاما روش وکړ عرتس درمان دنوادش ماع مرک هل داعمندنزوب
e :عنصام هج ودر دشاو ازان رز فص نجز اس ف رشت ەر رکصن دزامنرد عرق  | 

 | یرللوا یر ظم ی ملاناڅماو لنلش ترضح ند 2 مج ییداوا یخ دم د ی ۶ |
 | ی هتنیقع لعادّناو ېروناوا مغ ببانمقاوا اور هد[
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 تاج لملخ اا ٭ ردلیعتمآ ترمضحریخ لمث مس رمدق مضر

 ینا تراس یر هملوزو یتسربک نیراو دنکخ#یرالوا رشم للا نما
 ۱ هنکتالمرب د و ریکلا ییسمنآلع نوع رشا × ىح نولو اتا هدنماکنه

 یني دلو الساتر دلاون ند نسح«زودنکزونه ٭ ردراشع .اتعحامهمارک
 نعدنزرخ نالوااحر یاهو ها تروس لاصدلو یاعدتساهدمابا

 یلدا ایت ر سرخ هص یعهدقدلوا خلاب هنس همت م قو الا الا ق ل اعا

 قحا هان هو اش اخر داداع دهاش هب اعدم تدع یدیراقداوارومآم
 ند تقلوا یوطعمهّ رزوا ی زر ۶ مظت ٭ ےلح مالغا هادرمشدف ٭ یسهعیک

 ناهرب نو ااغدم تا ا تریافمموزل هملع فوطعلاو یوطعلا
 | ولسا تراشد همحوت+ ات آهلد دصق تراش اهندلوت ندمر اس ناذخ اعءاز# ردب رود

 تلص هناجرلا لملخ ت ترضح هدنسهعرکن وتو عمار ۵ :رمددخ*هرروآ

 فج هلو اادیوه قحا ی الامتم اف هتسارید لغ هل ادخ لضخ یرابنآندنر کا
 ناتج قخلو |یدوعسملسن هرعدرعو» یدوحو ود خاش ران اش |

 هلسهدر قلراالات ةدشک نددوهش ٌهضور یرادوغابوط دق لادن لیوق |
 عولطلالمق قاوارداصیدزیا نامرف ل اق! داة ھام چ زر دنرتعم

 | اشاد بولو مزلتسم یبوقمی بانجدومپب دوجو بکوک بورغ
 هناذ است » رولک مزال قتلوا یدوم هزایغالاررتمدعو فلخ
 یحبولوا هدرا ننمزرم جمددضم ةضقاضاخ ر اربکاولع بالذ نع

 هبارةلا مادر رخ نماد هدربدزل ان هل | دمع تفالخ نامر سڪ دو رف

 قلعم هدهبک نازم هعلواق رع لد ادام دن اعداد شدا دیاتداصا

 ماعم یراق دلوا مودقزاس فش رشت ههکمدوخ ینقهما ترضح +یدپا
 لصت لبع ایما بانج هل ارض هح دام تفص هناشلح ت رضحاسداس هر داکد

 لات تح «ر دراشم الوا فصتملفصو وب ین صساهدلما> لدزت ناسا بروم
 هحاوخ + اعاس» نت اضلانملکل مکلاذو عسلاو لمعع-او * یلعو لج

 قطن نا شف کت ندنرن اس زمجه نابز تاسلا فد ارش هملع یراتربضح تانک
 | ئالا یهابمو بلد | مپ مزه هدو مر »نیه لا یر اانا بولوا شجن اج
 غیدلوا هلنادمع یرارا اوکرزیردبیاث ج.داریزر دنمهارب ل>ا هناع دم رب و

 | ور ندب دات یاع دا مراک ادا ندا حی ذکر روا نبرتمو نیھتەدوخ

 |یرد یکوک ل وار ٭ یسورب ابار لب دنق ید رور ظلا مطاسرو دمشروخ

 لاسا
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 ردقوب تحاح هنر اتخارارکت تحنغلوا مقرهف ار ط ف هتشاکنن در ایت اف ۱

 هب یعها ربا تلعهاره اش ىع لث بدو قہلاعو ےھ رج هد ادادادخ ضدداشرا

 + مزعل اول ارمص کر یصاف* نر رسام صع * ردنوغ م ی نوعا تا الد |

 ریسهبالنریت ندنآ هجون هللا بنا نم هسدقمتاوذ لوا هدنربسغت ید هع رک |

 یابهدشد یالبیالتنا ماد بولوامار کل نرنالوا لب امد لمحموراص 0

 لطد رخ مالسلاهدلع لعام اس سا نوح راقد لوا بار طضاو بالش ءدیوشل| |

 ندا رارفهدراطصا میةتسههد احو +دوح ومه دم نعلاولاناریفس یادعسلا

 ند همر لوا ےل لاو دم | هیلع د دوادو بوب او فوتو بوۃعیو یتا

 مات ءب رع یانعم عا هل اور دشلوارب ر ةن تالس شکر هو کو درد دودم |

 بهذلادوذشیدبا یرثلا قارعا یرلمهارک بقل بولوا هللا عدطم یرلبمان |

 بزاوازا مش ف یراقاشنا فرشفاصوا نساحنالوماوعاوروهشنالس |
 هجا دصممدعولا قد اص ناکه نا درة نالوا لا عس هتشر یطتنمند هلج/

 نات رمھلاة دم ید معد تع ی راکدر و ماکس ا هلرب نام اواخ ناب زنان

 رازقهرزر| عاج اهدن غم ناکم لد  هنسکرب ید ر ڈراما الخ هلرب صقن |
 فرشتزادنا هاس هدوهعم ماقههددوعوم مو دعولا بس بولدرو

 ءدماشد لوا هنسرب نیکع | دعو بفلخدرعزاوته اند لواهدنراقالوا |

 نان تان لاع مر کم تاد لوا مالک صتتردراشاواراطتنادنع فوقوم |
 | نربافلانم هّللاءاشنا قدس« تولوز اشهاقرشز ارح اهل |اسم اهدار |

 وند رداع دم لداهده اشک اح یراق دقوا چرس ندافو هءر کرو ا

 زدشلوا. تفت ناتسنسناشفاک هدفاشک یرشحرلا همالعلا نیر او |

 تولوا نونصفلا ن هشتم نو جو د ثم دح لصالا تم ان حد داماو هچرکا |

 تانح قاقعهایالابنسالاو تعلخ یهللا عد اع ناراوشناد ضعت

 رە ا ندس دءاگ و نیمدات و رجناوسانعناامأ» لا و ط سم هفاصا

 هرزو !یزللو | نم هل. المعاجم مد ترضح نیفجا ماع ی اعت هللا ناوضر ۱

 نیهارب و لث ال در دنانیتلا لع لیصحت نوح ااعدبم تاش ا بولقا ق اهن انابڑ امه |

 مالتلا هماعلم لخ ترض>الوا هکه رزو ات ؤغ نم ولسارب ر درسا ادارا |

 نیل به تر تاحال ا یت اق اکرد ترو ترعه تد ار لب رت ەماش ضر |

 1 زاسهنارب کای نام ید راک دتا مقر تاجا نم تسدود» نمد انص ]ا نم

 1 لوا هدوحو یاس را تم هرکص ندق داوارمشرم لد | ےلح مالغ بولو!لونف

۱ 0۳ 
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 هتش رم مرو هتسرفزوقط نوعا لاصتسا ىلا ض مو لوامدداکنه ل دآوآ

 ی٠

 »راد دلوا یتاصچم دسم نیس حد رع ەدطوا یا ازم رع هل فاساا عوقد

 لاک یر رهو ٭ لکشمم هد ایرتشر کبد ناک داب ناو رڪ ںوج ۱

 × یدنآ راسلوا لنجم ۵ ا کم شو زلدرب o 0 ر لر لاجو" نح> 5

 هتشککر ومغ ی لوا راد دلواط ول بآ »تاود بت مزا نا نکخ ناتش

 ین هما لسو حیف یرناممم مولا قسم موقیا تواوا روش ءار |
 » ج ورت هزمسیک هم 4 جو دره .هرزوا تقو تعدرم * یاضتعمرداکداورل. ۳

 هزامنو عمضت هد.ثنولد هدنا جیو تولا ترهاصهلسو یارفهقالعو

 بوانارارصا هرژواهراما یضتتاضتقمءاش اررا درکدب لوا × یدلن ازاغآ
 نسهدرپ حاطارد ةقلح كدر ہت ہلا دنع فمات ےہ ترا دنکن راک اش

 | نادر رموون ین نیم هر یزد یار شوک نم ۽ ارت

 رزرو ناشف لاحاص حانج نرز سورخ » را دلوا ا لانا

 از 2 هح وک درک هر زره لد داش لوا هدهدقهدنحر :مدکو دتنا ا

 تاكەن ههد لماح لنز ناسا هلدا بر ثولو ات ادا امح |[
 تاحصادننامنت رفاسم نانو هدم>راخ طح لوا ٭ تولوا بّلت 5

 ءان ی طق م رک + یدلوا نیک روح نر قلعم لنڪ“ نم ةراهک لف

 ند هلهاو الا عطقنم ی آسا شير تسر طول نالا لدا ہا ھالا

 ناسا یوترپ حوررتاط هدنشا ناک هرکستدتدوازاعا سهل ها

 هلل دده هرزوآ ین ل. الا تاوه دن وربج عر له یو دنا زاورب هنا |

 ٭ مالا هلعلیعاسا ترمض> ٭ر دراتوف دم هدهن رقمان لی رب فک زق

 د فز

 اسآ هدروخرمت نازارک هل دصت هشحاف لەغاشاد ت وب هاک ارلها رک لوا

 NRE دتر بره که مهر تهزاب شب یراق دلوا یار سرا

 یاوقرب هلا نيم الا عوز ترضح زات | اممش ۾ یدیاهتفنرافخ ےہ ہاکرز

ru emra 
  Eماثیاردتسا مارا دنا هدابزر همش هلالضورفک نفاق لنهآ |

 : نسح اتواوا لاسرالمن مساولمت اکرمو رب ترضح یا هذلوةرو

 *نامرخ ب>ود سراث الوآ لضم هلا بساو یس ههاکرد لوا ادعأم

 | ناتسانام الازد بو دنا ل سرت هتمال-لمذ» لاال انس عطش لای او

 مرکب ء۶ تمدح یرشزارحا ل ی درا الو ا مازار دش ش Ses رعهاربا

 | راو کر زدی هجرت لالح یلاوح اتکا بولوا یرلل مت لذ تلماخ ترضح

۱ 

 ل



۳۱ 
 تن

 جسد دچار

 تیبروته ھارا بانج یدلو) چ بوعد تباجا نزلبما* مد لکن م#

 راد مژاعرجاه هکی دیاراشم انا ساردنالانوصم ساشا عضو ههرکص

 خد ہراس ہرکص هنسحافرب *یدیا شلوادمنک ےقمہدرحج بولوا یعنلا
 ترضح قحاوا نوف دده نوری هعر نع ںودیا لاحترا هيدقسنالاراد |

 راد انان راپ نہ کوسن × للطلاب رلا نماا خلا فک هملعلماخ

 لیکیامزوکیدنوط یس هدرابوخ » حرصم# بورتسوکز م هناریپ شینج هل
 تشد فرطلا لک یوهارب ماناروطق ندنامن اعنکم ارک ت انم فتا دص»# م اخ
 نادمو نی دمندنفعلا تیر دخع لوا »راد دتا اورام ادراکش ېج المو نسح

 هکر دشاوارب ر تر رح یار آ١ دابا | سنا ×ر دشلوا یمهناونایامن هواج اننا | مداک یاهو ةر داما بولوا دوش ناب ابخ نامارخ دوجولازد زعدنزرف یکی امان

 راسخ اث یراحوتفرم حور غمو ,حراخ زددوحو رب ادزونه لمل تربضح

 دف قرذووب لمععما بان > مسا ت دا عسر مس * کد دنا شهالوا یو ع ناتج

 بولو مازکاوریقوترپظم لرد تومن امت الا ه اد جات قصا ترضج یانب

 شاو مارتحاو عقو با عفر ع يقو; لوا بورکم ,بوقمدادعتبنا روش

 تابح ماوعارا ب رزوا ید دلو ا نیت حر کا نیت ع ار خروس نم کیا

 یارس تحف نران کم ندانف تیضمهدیکد تب لممکتزرب یک ایران اکر لا نی افا |
 ترضح) مد دوا فیش زاد هام هی هراس راوچ بوروس لی دین هاش[

 تییرت كل داشرا بب داو یسهدازردارم ته اربا بانج (مالسلهیلعطو |[
 ریاعهدنراف دلواتلاسر هک یاوعد یدصت لملخ ت رض ج ×ر دس ودا ۴

 مآوت هللا توعد ة مدعم منذظف) هک اب .بولوارارقاو يی دصت قتلا بصق
 وشنیلاتسا لامن هل دارا وکر زب: مع لاضفاراب رهو ڪڪر ا نصف ,نیفلوا |

 « یدلو امن نامخ ماج فاحو, لد تآ ر علما یراناسخ| لقص بولو او[
 ضرا ړل لابقاو تاو د رانآ پولو! ن رک ترعم ہل البا تزضح ||"

 هدماقمما ندرادىم» هل رهر راو .هدنراهدروس لالا لوزب ه دنمطسلف

 + نیلابعلا نم دح ا نها كب نام # صن نیبهترهطموراب دنیا رایتخا رارق |

 نوح ارحژو عنم ندمومذملعف یراقدلوادحودجوم یودسلهانالوا
 هنس یر کد هرزوا یب داواربخ شکر چرس بابزا مع بوتاوا لاسرا

 ندهاحر او بالصا نان ا ن مان هفاکن الواریضتل عن دقلة موس مع یلوا

۷ 

 رزاسان لوا بو لواذضدراب دم اد.عوودیعو تام دقه دت دن یمارکنمیهن ۴
= 



 تمکح كکدتنا زاتم هل اناشلا لیلحناونعو نافصهدوتس تادلواو ا

 بانها داران یار ڪک هناموت د # شا لکد یلاخ نده |

 اتو نکتزاما ارامعهرزو اراده قلح هلرب تاار یوزا: توقلملخ |

 | اوکر بر دب یا لاتر تخ قارا نیل مل نوش تاعشر نیرواب"هفص لوا

 تسد هکزیاح هلال قاش ار ظن یقماهت هه ارش آب اتقارا دند هنس آرا لاعا

 اعدام درب انامرف لاتتها فرش لاردابولوا لانءزرل ن E اش یک

 ۱ تلقت یفسح هعنصنالوا تومن ناو هان کک هوا یل اة الام ھاو لاک

 یفاتمود وا لشروتفد.:ندهقداص تعزع یوزاب هکل مت : زکسروس

 نیم نالواتماجت ران الا ماطم لماخ ثرضح # یدلوااضق مکحیاضما

 ل اوت کاش یوزر یک .OT اهجولاشات ا او س

 یانو ریش نکا#یدا ازبرقرع اتهام و بت ی یهرعخمت بو دنا

 |تربض> ننزاندوحو تولز ال ئام رخ آف را نیت سریوآ كن نیفلوا تاج

 یرلت؛ز e نیہح هد هلماعمرت لماخ بانج َء یذع ربا ورم درسا

 هبا دعا لزا 2چ نواتج قلرارصت تمهترادغاد |[

 هنرف # یذلیا مطظعریث ات هداراخ لنس هعفص بوروا
 ٹری لا

 رمظم هتساوتحا تراش, یادن × ایژرلا تقص رق میهارنااب# نرل مت ہد نیا

له * ی دلو ادارت سم هلا ق اطا 2 هموظنم هد اا د لزز بولوا
 ذصح هکر ادو 

 ندز علم TE یراةدلوا یهنلا ئه انتان ناسحا ناوخ با

انا فط قت دططخ هاکنچس باتل اع ادل اب
 | ةد اق برغم هنایشا تجمد نر 

 [هرابنهداحم م الا رکش مر لوسر لوا * ى داران« ثفوکودت الاوز

ررت ی هناضم اف نامرف ندنفرط یرادننلددئزرف بول ۱
 اتر رورص د

 تمالسو * مظع ماد. لوز #٭ رک تریاضارا لو صح بیقعاو یملساو

 تنی تمعنراذک هاصم هلن از ام تءهکخ ر تردن روح ا ملح ل د دوحو |[

 | یدادعا نینس  دارقا ندیاراذک ءسکصندنرق تمکح لماع موراد لوا |

سا بانجو لباخ هاربا ترضح دق داوآ ؤا نواابزیدب
 نامت من عیفرلیعم

 واود رب براوار ماش لاتا تس. ناکص الا تصر |

 سال اف ناو عمھارد دا + تربضح قعلواماقا تروص یاری اوآ هاکابق

 ۱ تداودع سالا ان« ندسدمق بال هقهانش الاشتما هام هر ءا

 یر: لا ارتخدرش ما هل تب ج تداینعسبو دیا ریکلناعیتسادن مکیا|

 یلوا ۱



 | کود شاب مز مک × منا هبت انت ناطق ازت باسن ج لوا تور خیس |[

 | دعاس هناضخ مکحیاضما × نیو | باطتسم باوج درول اریذیلد | 1

 BR $ فاح هددع راتفرک راداناترع ریس مدرم»+ هامدک اسلا رهک

$ ۰ 3 

 ۲۷ اب ۱ هب و
 ۱۲ ۰ قاب زی ۳ 6و یا کے . ا

 شال ترشح تن ر ڪک رافد ناعسآ تفه هکنالش هلن آلو ا+ کد 1

۹ 

 0 لصر سوک روهلدوا- هدنراک اب نل اتات تآیح لدا هعدص تازاما

 0 لنع اما ت رح لدن لغ ندنامردالد نام رغندنارودص ها بناح نه

 ٍ هدنرلکد تد ار رس ناکا دل. !یعالک %4 یرتاذامرظناف ٭ بودا هاکا

 ۱ رعن»+ نر اصلا نه هلز ااش نا دعس سون ام لعذاتناا« ددر نا

 | هلاوب یاوقرب هدا تم غغ لاو لوا ودیا تمه

 لتعم ترضخ هد نی لوا« یدلد نیز یور هفصق سقناتسا هبات نیل [[
 | ہل شا نوک اک بولوا لتاخ تانح لاج تآ رم یاشکح هدند
 اعراس ی × هک ی دلا مالک تىك ةلاجا هرزوآ شورولو » مامز قالطا

 | هدنساو مدوب هنردهرزوا یلوا:قاتحا یالب یالتسرامتسم تاج |[
 | تانجهتشر عاطقناتل الوا ٭ هکردلوانرح لد هنادنهزاسن تساوخرد /

 | هدانز هلا قرم تط لعن تم ریش هکر سما رکی رر سرخ نالوا |
 | غره هل [نیکسزا رها ترا هکرسم دیادنم یس دوان ادا # اوا ق ادالا لم

 همنجرسراذتخا ندریقح ةرفنبودب/ بارطضاآ یرورضاسا لمس: مے
 | اكا هنخ ارودص هناا تس کک مضورب ردنارذکت یردب رطاعرطاخ
 ۱ فرکتش ها شرادا بم کرس دنا اتسا هک کی ال اما شوک لمس
 | ت ءا ت التام وا مردقتریشث هتشک بواواهدولآ نوکک ا نماد لیا مو

 || د داماسناز × كنس ناما د. لوا نور هکر دندن ھو لتس لاربعة اق اا
 | د مشو کی غهرب نئوخ تجز بوروس غالبا ی ها ا خادو مالس هغانر مه ||
 ls زمس. ه دنا نیوآ.تسد هنگ بوق لو ار د هک نیما هب اتضق حمد" ۱

 ۱ یادرف لاصو ی ر E ولا هدد دلوا نرطاتسب نکا ||

 | »لوا نوح باق زوس توکسو-شمازآ تعاداعون ها لمریو تمایق
 || بو دنا ميل شوک ا انهطرفیرب رع دیر رور رور ر یان اضو مار ار
 1 ايتات لر هدنآ تن می لشآ هناروش بازم" .هدناکر مراتره | :
 | نیکس ضارقم لاو هلتع انعما تانحس نیس نور ڪم نالوا نیا

 ر هارف سد ا نقاب یاران امرف 3 و یر :

ease 1ر يمس تم ا ا ا  

 م ۸

Re رم 

 ورم



 ت ی ۳
 سدقمرهوح ی تک دعسنارتقا نولو ارقاع هراس ترضح ٭ر دفوراص

 نو اقمالوا عطقند ل اخ بانج ل لج لسن لاللا ثالتنیکم خادم
 ۳۷ کل وسر لر ابو دنا یه ار !ترضح نیلا للاه؛زوح لاذ یر اه

 هر ادیب ندافش نیشوف باوخ < لمعمسا هلن خیید هک ذیاراشلوا خلاب هنس ىلا

 ناماسشنآن i #ب رزاو ار دید یاش کک هدر نددوحو نشوب نزورو

7 

 اضر ما ت امر نیس نفلوا رنک هن ابرز ندهراس نو زد نو اکهب ارمنی) :تربعزوس

 اب رپمزدامنکب اهراوخ سرونه یا خ.د نوع ایهاوشرطاتو قوخ |
 غرذیذریغ یداو الو ایرقلاما هاک هول یقاصخ نامرف فو نالا

 ناضفثء ان لضعما بانج مدقمنع هر دتنا a ها ضرا
 مال ارم کر اروطقو مهرج هلسف بذع لمشم لرابولو امر کم مز لالز

 ران ۲ بولوا لصعما بانج یریصتتسذ اسم مرح تسابر دم دماکد لقا یتخاوا

 عرف ماتتدات هدنرلف دلوا نیرب تشم دک تمت لس ادوو مع یزاعملصاو

 ۱ قحاو اات ےلقا یاجبخژربخدرانآو × ید داو شن اع لا لص الا تبا

 م دقه ندلیلش یانبوم کو دشز دا هیلظتم یداباتموکح یارک ناما ماعز ||
 تره هن هدرومطهصند یل اعت کا [جفرش یرقلا مارداجهسهر دع نومو |

 جاوفزمهددلوارم رخ یارمسنشلک د لغ یی داوا رک هولح زد ؟ هعویظم

 ماوعاراعشبردشاوا ربقف مقر هنارجاع قم رس نه النصفمهدربتعمرس مان هیون

 بودیازر ا ندناسعط هراسرع دادع او ندزوب لماخ تاکرعلا ضباف تام

 لاضموق لاصمت-ا »هک یدیاراشت | سانیتسا سابا نسهد اعلا بسح نیفرط

 ین الرا رز هدربسفت ف ا معافص هکدررب مارک انلوا لانبرا نوع اطول ۱

 تاولص هرارد لمف ارساو لگ اک مو لدربج ترضح هرزوا هرزقم هح تر اور

 بکوک عولط برن :تودبا لبلشناو نامهنم »نیمجا اع ةمالسو هللا

 ندنکا اببلصراون الا ملطم توبن حرب لواوریشمت هل یتصساقارشا باتفا

 | مکحةدادرارق ناو لاخ هسفصز ادناوترب بوقمر د وه دوحو» اتات یرد

 ناخس ره وکه نرم. ف ×٠ یعسلا هجم لبالو «2دیرف اب دیار رقت کو دیازیدقت

 | هضماع یبا ډل سڪ تشر هززوآ بولس اول .همتآزقرارم ما ك

 هدک درا هنشاب جوا نراهرزر| تاناور جرا لیمعما بانج هکردراشلوا هناقرف
 دنزرف لوا ء هرک حوا هرزوا همن اجر هقداص یا ۇر هداوخ اع ل لوس ت ترضح |[

 یتیدواهبناطث سواسو بولواروم املا .ازیرم نیوآلهضرعیدنیلد

 تارامآ
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 من لب ترضخ بو دیا لاوسود یک دتداهدهاشمنیملا یار یکو اتنا ||
 رب هرکصند ساج عفد یالوا فا" هب فا لاثمیم الاک انعندمادقا هنداوح

 | دلل او هاکرد هللاا ناو ارطضم هدکر ادن باو حن هر ول نھ لاوس خد هرک

 نانممطا لوصح نیکع |عفرنلاغ ضرع»«قولا یت فک فرافر» |
 زو كد هضرع سورشورتونکو سواطو تارغررب ل: افا نام رف نوعا |
 اندک دما عیزوت هغاط یدارو ترداطواخ شا || دغام ندنزل رس تو دارم
 نرلنامرفو عاعتجا ناشیربءازبا هدنرقدروستوعد ماسغالنا هرکص
 دز اورب هدرکم درس زا همللالملخ تمدخ × نودا عامتما لال وہ ش وک

 ز اارس هزانت هنساجر ناسح |نیرا دیر مس نالوااضعا سر هل. | لاځ ناساز
 دو درم لوا بولواهددور تروضح هدام صو خم در ان بتکش مس راد دن
 یدلد | نقم هدنا دنز کی یهارب| ترضح هل | لج هرم اشاح یهرهةزمحموت
 یراتسد لاح همهلاوح الا یراق |عاهنناور دشاوارب ر عاری هدزنابزوید

 ۂرانک ندرابح دورمنرهق  قیضموران خزرب ےھاربا ترضح+)ءا ع ضف
 قلواتحارونما نیزک هشوکو تازع نیشن هلو غ هرکصندقدنچ هتعالس

 ردارب هتدصق ها لا ترعهو عاطقنا ندش العنالوا ږیکتماد دلما نونا |
 قبرط مزرع هلرد قەت یهارم» بودناعادو هلرئم لوا هلن اطول یس هداز

 لنآ قاعنک ف سوب هر ر اد یرتخادعدرتخ د لن ار اه یکتا هدنارح هاب دنا
 یارسمرح لاد »ر دهها ت ایکو دنا ثات دنه هصح ندنز وس تاماس ن سح |

 هلا یرداشراژاهانش یوزادهنایصع خنک نالدهتسخ هن هدنآو» حاودزا |
 قنازراموزل تنجم مو دق فر مشت ءرضعهدهب هماشهرکص ندنراکد نا جالع

 مانمسیدارهدنطسأف ندماشضراو «لوففدن لج خدندنآ بروس |
 ور هلامندهرفک یی ع ابقم خدرزآ هدلوخرب راب درود لو لحر حرم

 تاعمصع نماد ٭ردڈلوا در هدنآبواکهنارحقر هلوا ناننزکترحه

 تسد تولوا راتف کن هنهاخ یادوسلعا تمرحلتهاشاح ییهراس |

 ترفْع لمن ها سو یراقغتساوهوت نیذلر اراک ین یکرانخ خپ یموژابو

 ف رش ناشو هما ڈو هبه هب هراس ی هیر اه مایرح اه لص ال ا ماع بولو ا یر اقع

 | تدا ی خاتسک ندا ےظعتو لالحا فوئصرچظ«یناجرلا لماخناشن ۱

 ۱ رز هرزوا ناواذأوع نناتسمهم نوعرف هدر فبادم زود کا
 0 ندراكلم هرز رایسهدز مقر یل مامارق هد فنالا ضورنکل» بولوا |[
 دن



 تست سس سیم : ا

 زچمس مال دنت نسوت تاکرح هءدسزاطخ هلرد یهلانوصدادما یراترضح

 | رارمصا نانعهدنش کک ندرا رضا دصفر احاندود یهدورغ قعاوا خام
 لیذیافطنا هل. اناتباو قردصت هعذجمم ناضنفقانغطو فنع شت نکل بولوا |

 سناهدش رفآ«ناعماو نیمزدنو اد ترضح اشاح کدادعام ندن» دوا

 دا ا هعفهرب ولو الت هنس الخ لام رب کد اد هعرف هراس اناجو
 «دومصدصت هیارضخ ةريطخ تاغ الا .ارودت دشهنفارطاو قودنص
 یدک رب هص وعن شاحطلست نکا د ونجح ترا هدر ره اش دژ ریو

 * ی لو الا لاخ "هعکص ندنر دوحو تول *نولوالاله نیانشاو عاهتاو

 ترد لماکنارتأنو فعض ٌهشب ندنا لواسهدورغن ءى. خاروس كراو كنل
 قراطهمقاهتمتابرض هدن دم لرا نراواراوخزغم نددورمرتم هساکه نس

 زی هتحارغداسو هخ دلوا قداعاعرن_هبهضوه موطرخ مخز
 نیخرومموهشلا فلام لنو اقا هدمیاقو مر ات نیسعت در دشم الو اناکما

 لو االثم«ردشخلوا یشاق ندضر هتهزفکایشانندقلوا رطا یکناهغدعد

 هروهظهحاس ندراغمیک تلاسرحوا زادیاترهم
 | تآ رم بودم | رون

 ا: ی دیرازدزع رگ یسەدنراق دروس رولارظن قمل هد هن او مو ضرا ت تو

 قلعآ شنوا قنا ههدراچ ام لوا هد ور رب ولوایلانواانو حوانوا

 یلا نوا یراق رش نسەدنراالتا هی "[تدگ هضبرمس ش نکا شک ی دا

 | ماوعا هدنراد دوو ترحه تار مقر ندلبابب بولوازرتوا ابو ی دنرکم اب

 هرزوا لیقنیطوس ماماوشم شعهرزوا یەت یرشخز همالع یرارع

 یتیدلوا هدهتسیغقرق یراثرمشت لرب تلاسر تماخنکل «یدنایدزوتوا
 یابحا هضق هروازانیتمکو دباتسردان یطومست اور نیفلوا نبعتم
 اماںوارا رواعسم هرزوایاراهدلاصرالاس هدناوخ ربه رات درو ءط

 ترضح هد هح ا نیس هکر در وامس هتشر :دمثک هرزو | بولساون هدرتسافژاکا

 مادعاووفع دورنهنمالک «تسعویع یذلایر »ندا رودص ندجهارب |
 لماخ ت ترص یودا یدصآ هاوح هک ۴زرټد ماو یحااتا هلد د صو

 نا#ندشح لام اضارعاند هلغاشم هلا ضارتعاهدورع شا هضراعه

 هل. الودع هنا لاثم» یرغل ا نم ام تاف فرمشلانم ستار قد هلن

 نزلق هوکحو ریسفت نف ناروشن اد صعن* یدلد :!تاکساوم ارا یلو ہو ان لو |

 سیا یر مهاربا اب هلماخ بان ارت هکر درا ڈرا نیر 2 هعهص

 ی دنا



<0 

 ا لادا | هود هنهاکتسد

 * ولو | نناوءآرب یک لاح هاکنیبس کیا لالخامماجتوبنینظرن فاعآ

 دندان قاب نيتملالمج قالط الا ىلع )تل ام یا

 شعر لاردا یکنک ابتاذتدجو هداربغُرهانباملاع نکل هردارآ اعطا |
 لع | لاله ران خو ستاد کیف هک ی ريغ ندممهارب | ثلناخ

 ۱ ناتو عضت تاب لو کتب دوق دن لوتسر هنوز هر داور

 لیلج بر نذآ لرپچ ترضح تورج هکر كسی مد لو دن ازاغا
 ېدشرپاهلباخ .بانج اوهزب اب پولوا توس انهصتم رک: ول هدرصملا حلب
 | تفدخ ناماز د دکت رد لا: ئ ضاقت میرغو لنت تقو مهار او |

 ترنج قهاوا نامرف رو دص رطتبم نود هج اخ نه تلل له × لاما

 برد هابریک فرط چوت مادر هبازر جناح ترضح دممامشح» هش

 هخاکتدد تج یم اکر د نالوا نادنتج اس لق قغ ااچر و د های ور هج | نم

 نداوسام لدا .یچاطنزچم م اکر الف ملا اما × لیتره اب هرزو| یتملر هجرت

 تسد ی دما نیما لن رمح نیم ور ادرار ی درب مو جا نوتا ترو ص

 احد یزالوازکبش زاغهزا نرده لب روق بودی مف هیارک بفرط ف اهدا |
 ءدیزچ دوبانرکو دو عون صم همهمرکبر سرو دومرفیا مهار اتر

 یاخاتسک او هداحر بان ب عرف دوو یژرذننکما دوحومهدنازا لع

 باوخ در هلرب لاس الا عیدی لاقم یاب هلع اس نم یجب × مردی مش
 امالسوا درب فو کرانا ٭ تابطتسم باخ نازوس شتن آیو د ا: باوصاب
 لس لع شت آه نالوا لمل خ ت انچ طبہم بولو یز ظم# میهازم ا یلع
 | راترب ندرات .بمجا .یداوا شکلد غارن نم. هلما نرتسنر ن, رمیینو لکو نج
 نینهآ دن نالوا هد راد اب دوحو قحنا بوس ارازا نکش هکزاب یو+ |

 هاربا ترج ×ر دراشلرا صالح نده هل :|یلو | باذماپسآ بامر طق
 | هدافصلا ةضور ةفص نج هلا كدالملامورپپ تم ابا یلستلاو ةا با

 صدرب نبعروح E امد رب تش ېر هت راشو ا

 نوکزوتطهرزوا ت اور یدسو نوکجید*ب رونلوا اسلام افدرفاک

 شان

 9 و هر هضصور ناکتشرف ةد رب طجخ ربط ج لوانوک یزفدوخهدلود هردو 0*0

 لوا + ی داوا تن ناما یف باور مد ماسو تساحو و نرم

 اد 3 ا رابع+ یتمسلا بصق راح هاکباد) نللیسر کرج لا
o 

 ی
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 ندلدلخ ترس :هلساطخ × مهارباب انتپناا اذه تلعغتناو «قافت
 مالكا ذها مدرببک دلءف لب * مهارناترضح راب دنا قاتطنتسا

 | تح مازلاو تکمتهرزوایضی رعت بولسا بودن !تاوججدز هلن ا ماطتلایرد

 هرل فدک ارد × نوط ا اون کن امه ولت اف دیرفو »رار اوز وصد ء ازا هل دصق

 ټي لا یاللاو 2 و هبن دردادهتسا هداجنالوارد اف هرانخا یراندنارارضادصق

 بارز آودورم رادو یر «یدلد اراپطا هنا نغعودلوا

 تو دنا یخ ماقا هاب ریزه«دلالخ يرلق دلوا هرو او تع انکا

 داد مو ماکي تانهشراکبر زلف هک ىجاتالالسمتامدقمى راکدتبا طس

 ند هلوا ناک داسر ا ریا كلف ریذ# هلدا ماقهملاع .بش داهنربنع

 | شک هتشر یشلوارشخ ةرذ نیوتن اد داخرب نیک مارثلاادرفادرف ×ںدزجاع

 «یدلزو کاو راقت هل ا همت جون هدناصن تفص باتکز نمرو دلا فيلر من

 هجورللونغاتلوا تولوا نیوتم ندا یرمکجا ءازغؤوب و نیمتف لاب هصعلا
 *دورغ هداوفرب نکا روپظ یرروصقو زگهدهخاح :رزوالوقعم
 ءاز هک هلن قلا نودو فددرکرب مان نوه ندسژاف دارک | هدنباوررپاما
 انهرهنوراف هدمع اارثلاتع نکلمجزع بوناوااشا الخاع یمدنصءوس
 ا تح یس یھ باذمهدراب 4 هد دون اسآ بان ر یرابملالماکن ربا لراءردشلوا

 ترضت یار هغر د- اف معز بواب ربو رارقهرزوا لء باتو فنر ,شنآ

 هم اتمماننوک ندهفوک لااادکو ءاش یآرب لاک هلطاب ہلا
 دا دعا پرا دت | لا اچ تعنبصرا پطاءدلقت یل اجا بح شکمی :یهرتادننام

 هنزکزابرونت هل اشا تف رک بوثلرادا !ندفرطرهن نوک, ید مزی نانلوآ

 یک نارا تارظعزاو ردنا ناسم ند ا٣ هوحو ٭ نابرب لخهدنای-آ

 ةرزوا یو داوا یربر ترب حدس شقنهدنفلوم مان سد ارغ یلعت قعلو نارر

 هک لا لبلخ بانج هک دیا شلوا غلاب هب لانو! یری زرع نسدادعا
 [نیانهریب لکن دب بوروتکحها دم ی دیاراشع را نادنزو دښو د فوقوم

 لفکتف هتسب هتسنابو تسد هزکم دکد نا دیر ندا قوت اسان زى الاب شوب

 لء! نماد جز نیعل ل اع قلخ لیکو هزاره مزا الامارتلاو هل. ذر تمدح
 انچا هدنخ لواراد دتا ےلست هنس هغگضح یینمتیراکدب ادب

 نابرچوب ذکر و هلن !یسح + ندیرانآتمااولعنابز .بازیمهارب باوصاا

 تفارهاکردناکز ایچ: سرداپ زذ نادنمدردز اسهراج هلن | بلاو بلق بو دنا
 ] س نسب

 هنهاکتسد

 جا

 < هب e ا
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 || افق لوخثم لب دي لال لام تاسشکصخا هع زرا هوم
 | له« هطرع یانضاناللوا :یماتها تسدد ماکت تولزا ی شارت تم
 × یدردنآ ۳۳ یه زا ترا نکش تتسد نوعالع_ ۳ + دن نام

 NE لطفا لو نوعا توبا ق تماعر لړل ترضح

 همش الو شام ىر شبنم چ هدقاوما مهار اذا دیار داوری هیهم

 هفاحخ توانا دث هزایشر نا یراد رعوا ای ابحاادعام نر: تخودتناادُپ ید

 ۱ مانصالاتسن رو ذکومارذا نتوفرزآ * یدر دناتلذم اغ لامایدننام |

 ۱ تار هلخاده تامو تناعاسروما یااضف هددورمت تموکعوراقرواوا|

 ]مهارت ابانح لا نماد نوع یرطاشتاعرنفمالو لمف هج دلوا |
 :یداجیلوا هلن اتعف ماسًانو تن ار اون بزاو ازین ند رفت تند

 تاه ام اللا هباعلماش ترضحهسرکا «یدزردنادازآند هییکشفبا ۱

 هند دور میس با نییرتم تلناسونراوا زاپتشارادنا هلغلع هلد !ماتدضصا | ۱

 نفض نیم ریمعاو شود ناوخ بنرغ ششننکل یدشلوا لصاو
 ۱ نالوا زال نو BU تاعینثدارا تسحرد ندد نل کر لق |

 "یزد هک لد همد لوا« ید :ماعها میس اتا ناد نحت هن دننفم لد واوا

 هما ت و را داواهدامآ هرزوآ عح اھ اک دم هریک زص ماد تولوا

 ان نوچ اجەم ن 5 ودك نودا دیار هدکب 3 تقافز فلک زآ ی ۱

 نوه ةلناخ هو كؤ هناسآبلاج ی وتد |

 ۱0۳ لتسادت عاریحب اب رلد لا تیل نر ترا

 ندنزاسرک دودنارز یبصدرنع _شس ج .قریغ ندشمنو وا اص ادیت لاننا | 0

 تلآبودا تسکشس دلجب هلم تن جم ددو تاب هرزوایرزو |
 رها ارک لوا × یدل اریکا نص نورک ب وازاو عر ىراتەمرت نالوا داهخا أ

 یاعوغ خو شروش ی هنا بولوارهشهاردور ندهاکدنع های ره ماکت 1
 نددکنم نص لامالام هلن لاهس هراب دصو اوا تک ندناتیلهادم

 از زارناک و رب ههاکه اک یراراد نها ةر هنوک نرو هنو
 ۱ یدلوااشتآ باتری رونا یزآهتسو هنر یزید برام ۱

 ناز نرم تعفاعب رومات و روس aN را دادغتسا هلصوح ی ریسه



fضش :  

 لالحو ها بامساةدع اسم لاکتولو اندقاخ الوا هنال اواقالط الا لع ا

 هت ور هل ا:یاوعدنورزو »ورخ ند دومع ضرع میقتسم قرط هلدا
 هدام یفا نکا تاوخ باسلح هدوسآ هدنهلاو بشر یدشا جفرع |
 | ترا رپ هاتف و نام نادر ملت "تولو نا نادر کز |

 نمجاو محرادم» ی دلوا یلامخءدیدروپشمه دلا م اع یددلوا باجمل ۱

 دو تقاعدولو مرده دل اس تنجم لاس لو نیمهمو ه مکه رهم نالوا
 الهر مدع ثعانهدوزم دوحو بو دیادوعص هدورشنارتفا دوعص حوا

 ییاضر لا نم یاضف ےکح اشا اف دور غ ندم عج یراک د تس اریہعت لہ اقل وا
 نامرغن ٭یدلد الاله خست مشکی ابموصعمر دق ل زوی هنس لوا هل ساجر ری غنا

 | فانز ەردام ل2 دنادورو هدوزش ةاو لنا ءامدور لماخ ترمضح لبلج بر

 | جک: دوش ران نوعا ارو دندرانغارارضا مش جفال من چک ل را
 دوحو لرباکنغلوا راذ,هدرب ئراتس رم بودنا زوتسم هدراتو لنتراع

 | | رک واج دنارتمم نمط تاعقض ی دلو نیما نددبرظخدنزک تباصا یانبزا
 بش یراق دلراراع هلوفس یزاوتم خار | ترضح هکر زشاوارظن تآي

 بک وکنال وا نیمه) ] هارز ی داههنسمکم و هن مک نالوا معن : نفناب اد دصرهدرات

 لماریذت تناصاهذورمراتانشهراتشنیغلواناهنمدن اس یفص یک ناشخر
 ءراب در دن الاطفا لة ترمش هلافطالدق هماننونافنوزومانرطس بودیازیسد

 ولو (وووشن هدمهنلا ظفخ فن کک موس اموب لماش تررضحن لاع همه
 1 ماگ هنا هتم نانگا أ مالی دازردام دادعتساد اشرا یتحلوا خاادهزیمٌ نس

 E دا مزال یمقخ عدیمزب  هبلغسو هنولع ما USE ودنا

 ۱ لدرفرت هل یزابدوجو تدحوهدماکن ھلو نکل# ی دلوای رم له زد

 اعوطو * تسم یک نه ماد اراکناو زم هاوکشوخان هدا لو ىلا قرارفا
 | دش زمرد دیا یقتتمه دا واش قب زط ےل مت نیفلوا تسزپ دور ءاهر کو

 هب یزو ارم هر کص زارا اش ءامهدع هب یت دامو ره زا ره ز ند ت مب یتتدلوا

 فراده# ماههتساتادا .یزحو یراکنا مام تسال بسرد تودناهاکیا

 هدر یزاوتهاراعریوص .لوا نکی ارش هثطاننارز طرح هل. ادم هالک
 لاقدنالوارداص لالدةمالاو را هحو لع دانا رعال قعلوا لوا

 را داران .نانشنو ناز هجشجن ما تولوا وام ندا ا
 | یدلد ا هجو ت هننادجت ضر ال او تاومسلارط اف یہ جو هج زو هبزتن ن داوا |
 ت اب و ږد
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 رد ص راس فد رش هلرب هدندح تعنارشزارظ زازعا تعاخ × ردبا ۳۹

 | قضم اتفرکن کا هدنشاب یلا نوار دندراربیضس معلا لوا نالوا تلا ر ناوما

 تاتبطهرزوا یی دلو ارب ز ات هه نمزریس نفره خر # ی هی اراشللو| یشن
 رهان تعاف ه دنراک دت امرت م دک عضو هن هجرد یر قرف ندر ع نین لالا |

 تونلوالالح الر ماع تلاسز تن اطر قرنتسا هما - یرادا دغتسا هماقتس الا ۱

 "همان تربهشیرالاءهفاو تداعستوعن *الملخ ممارب هللاذختاو تی اوفر

 مهار | فو هعرکیرمشخزلا ةمالعلا نر رف ون ار دشفلو | لاک اهدا تلخ
 رج ظل اهر طم فک د دع نوا مه ارباترمضح مرکب اهدنریسفت + ینوم

 ندرشلاربخ ترمضح هنع هلأ یضررذو ارهک لآ« نا ی زات دلوا حرکت

 | رک یاوقرب در دشارا ف اشک ةفضص ياسزف قهوزو قلوا» یوار |
 یادت م لوا ید هماع .ثمامار وتلا عمال روشنم * اماما شانلل نالعاج

 سن هلساس هسدقف تاودنالوا تولە نيش ردص نیما السم همانا

 +ردراشلوا رومآم هلد عاشا :هرانآ اسا هفاک بولوا هتسززاب هن ,زاهسح ال او

 ساز نیلعنذ ان اوء_لارءامتتاو ناتتخاو راقاتارفو براش صقولاتسا

 »ردن د هتسکسم هنس ناس یراةدر وس م دقت ل تفزارحا لل ترضخ لبو ارس

 ہدنرائاوخ رم تولوا مخاربا باذجن رکا .یراهناسمم ناق لضالا عطار |
 × یدناولرع | اطر اا هرةع لح الال هل هک داوا نامهم

 ت ودنآ مت لب لد همد ول هده ف سه و متمر داصود زاو لماخطا ری راما

 هلل !هغبص نسحا هلو ماو درب مامقلا موب یل ا یک دشروخ ةرفس کرد دما
 هد فاسنا عو ها اف ارا ةو تک وا نولوا لع لء اتبش باع ی هملحناالوا

 اا |لیلخت ترمطح تاةضص ەد وتس تاد د نالو ارد واد

 را زد گکح هنس ىکا قرفزوب لس هرزوا ند دلو الو نم نڌاوضالا ج و

 | ندزاوها شو نزا الا علطمیرات افصهتسختاذرادم ایه رک رب ا

 || فوط تماهزبس رب لذ «ردشع | دو مش دون ضاق دو جو ماع یار نک
 ۱ هدر , بولوا وهم هدن ارح نمزرسابو هدلنالاب ان یریومن

 : ید یک هلهانی فر طیلانتر رم سرھ ره لواؤو# دین د نرل jT [یزازدب

 لا خرد ارم شن شف فدک
 ؛تمجراح زالو

 مدنوکسم میر یما#تهکدودیخ دوردازز یاسندبلمتسا دیطسبلنونتردهل
 کا تس صدم

 ی اه

۳ 1 
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 لالخ تروص یال ناکر شد لاح هتسب لنز ت آرم را دلوا ٭ نیا مهران |[

 [اشلواوللدتو رېقەلىاباڌع لوزت نیغلوالاتض موقناسط وتعریشع |[

 قیرط یراهارک لوا#د دتا مادقا همانصا تداسع هعهذ تداعهلد !همناطمش

1 

 انا ناو مع ی کرام فان لوا دکب رع شالوا ین هودهکسلم
 ناشتد ]یاقوت مولو «نازخ لر نوین اور
 :نوکهرف ی کی کنز یور یران وجهان تشز تروص نوک ینجوا*بولوا

 لا هرهزرا مکس لر ولا نیما ترشح نیکمپسٌدعص عدا موب داوا
 یفاوضصاف * نی هر ص نر مظم «نیدیءارشا لوا تولوا الغلا ىداتفاو

 لطناہخا٥ لب اص ترمطح ق اوا نيل نیءهحرد لضاوقاراما قلوا

 نوادنا ماشهتن> ماش مزعل هح ان هغ اطرذق لمس ترد ن الز اناء انا اس

 مانای رلر دا لدلح رقد اح یا رراد داوان رک تلزعەد نطاق هل مر

 ردماشلاو نکرلا نیدهدنشراوت مع» « تولوا نیمعت ل5 موس نع قا وا هده دلت
 ینلازوبهدلوقریو زکس یللایرار۶ تدم »ر داوا نیند هعغص ماری روید
 | نیرسفلاو ا »رد مودع کودتداروا ندزومکم ادوخ هد اوررب» بولوا

 هرم لوا تولوا ت تودرطح ەر ¢ ]۱ راد هدناش کک یر شرا ةمالعاا

 ضف * یوم رب هل هدراح ۱ مدرف اوردقن هدنرلفدروس ین ارراروضح تد ما

 | مامالاةنساا یحهردشعادارا لو همس هحویراکدتنا ےل هحاورا

 تولوا مارا هنا تا مان هم ی راه اکو ره لا ی ناننح «دنرسفت یوغملا

 ناما شک لاع هدوسآ هدناشنالنلح شی هغلوانادواح تاش لصاو
 دوو هطقن هکر دیو مه هر د كلوا تم اور تش اکت ید یراق دلواناشمطاو

 هتمالس لح اس يڪو ادوات هل مدع تا زذ ڪک ند اعهعفصد و موق دو دن

 مرغ دنمط تلق ضزادوخاولا انصترضحاب نینمّومندنامدق عضو

 رارقو کم ساسا عضو هدنومرضح نیمزرسهرکص ندنراکدش انیربدلخ
 هدننش × نیمه رتبرب هدهوکح نمادویلاعرمصت ر دلج همهاش یو دنا

 نامز ڪت ورا. دلو ماعها زاماد هدزرب هنساش رارتساراصحرب مانازوصاح

 سواوتدع دم نولوا یهلایهانتمات منلئالح رپشنم هدناک«لوا

 تشک بوئاوا لاسراناوفصن هلظنن- نوخهاتاالد هعوق نرد مقتسم

 یرلملاعبسن ( مل تلاوة خلا هنلع هاربا ترضح) یدنلوا لمطعت رص قو

 هدوه ترضخ ل مالا فرش لست ږوصق فرق هلدادا دج او انا ابی لس
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 | تالوا ناطلغ هدکاخ یزراسآهررثنس بویدنوبلوا راس هناقمد ما
 | چارا اطر ازا مرک. هو «یدلبا نابن هبل ر دادقمرب ندربکو رو
 ۱ یزاوتملام یانتربعلوامد ییداز اردن ندرعآ یرط در هدنا هل اض دققت

 | هلنساویکس ایک ز عرف لوا (مالسلاهملعحلاص ترضح) یداوامدعمد را

 | ندهاکراهمج میامطو همیرا صانعهدن مزادمسار ولو !لصتم هماس پانچ هل ۱

 0 ةَ دملا نيد .هکراب دنا هدب امش ناعدرزونه هزروا نت اور ما پودیاروهط |

 | لاستسا یروص بیپ بقا ماد زارق لحرطح یا مانرخح ماشلاو
 | تغلب هظحاله ,قوتندنررض رضرص ,عرر نالوادام دالوا :یرورض ||

 | عناصمذاخاوهدودحان ؟ یاسموهفاش لا ع! تاودا لا عاهد نما لات

 جال ای ثعدرمسهار ۱ ماش یدوع موق ناتتسرب تنندبآ دولت یاجرآ هلا

 تومن همم :عاضم مشابنم اص ترض راب دنلوا لاسرا نوح اتلالد |

2 

 ۰ ندابصءرضص مات ناک رزوا تما نالوا فل اره .دصق بولوا

 چد ندن ]تو داری یفدعو یدملونا ےب هقانرب میمآ دف یلایعت هلی نذان ۱ ۱
 یراکدتب !!تتسادکن | طم شراما٭ یدل دلت لمصف رب لص الا لص لک ا لع |[

 ار طاخ ندالکو بشع بولوا هبا ةقان ةصح یرب لنو کی کی اہد اد اپل قیر طز امرا
 یرلهدزاد زوسرمبالاو و هبملکداجو نوچ هنکو دن ارجو یرهززوایهاوخ ۱

 4 ال دلارهاب هردو. هنلواهرامسفن نیطوت هغلوا .التبم,هبالن ردوک کل ||
 ی دضص نمد لسو هرادندانسنس هنو وزع ن عدنج موقلادس ینهدهاشم, ۱

 راد دتپا یراذکصالتا مایع لنت یراب دنحوت نی نقلت تولوااعدم

 ب نرخ لوز 9 رم حل هام زنه × دام تم هرز وار حر رفمطنارش تدم همد

 ۱ ناتسب :اواهدمع ېا ترون موب × بولو !لمعلاروتسد یرپغم» خواعم موب ۱

 فامرح بت نار همز ال ترارحو»# نرریشریشهضادفسا موق هایم ند هللا ها

 ۱ ةباور ىلع هک ان یدرلر دنا نم 7 هلا ملاخ نیل # نیبرات ثلا بخت اس + قدصام ِ

 نیک | نیست تروص تدارا اقشا ضسانعشهارناباعب+ هرکصندازوتوا ||

 ازور ر کم فض لوا نا یو بو دیار دریم لسرادغ مانر اد نیلوالا یش

 عدا كاردانشدداو الاله هرز مز امك ننر دام ل ہضق٭ یدلب مع هاک ارح 1

 ۱ ههوک مانهراو بول | ترمن مح ناشف هانوخ ندب هدند تنه

 یو ریکمارآهرزوا هتد رط کو دت ازوهنطیردامو فرار :نز ماک 1 ۱

 ۱ ناسا یی اوص اب ابا نایصورفک کک یاضتتارکیدزود 1



 دذ مارحا هل مرح نم الازاد هرکصندقداوالاله : لا نیشن هرو مطمداع
 نينیرل نهطم د نح هدنراق دلو اف ار توعد نز ل بولو اترو اجت تعزع |

 تنز هرزوایملست هشرط»* ی داوا ماز او تحارتسا هفقو مزاع مام او ن .کراا

 ۱ ب هلرب یروصت عاشراو هع تاد قیادخ تهرو * یروصو یو دم برو :

 لصفره هداوه تفاطا* رانا یرا ج یرازءهرس نګ هدنبرهندع

 هداردگرب نار کی یاجر یاحرالا میضهجاس هرائالا عید عمر

 ءامتافاحو تک ردورزو میسیرابهر اورایجاو راوی دورد
 لزومجوا .هتسانن اسآ تس عابر * رفزا لس. هدوسو ربنع هرز ییمعه

 هدالنلافاملشم ىلع هکدامعلا تاد مرا« نالوا ماها ةنيدقن لذ

 نوعصامدتهدوهنرهح تولوارو شم اونع یلواداع »رد یف ات فصر

  دادنتس الا قيراط دك #زب مو جات بحاص هدننا م هتغاط هغ اط یتیدلوا
 لداعن دادش نالواربتست نز هحب لسزوزوقط of درز ڪس ا

 سرک نسرتانادخ لواماع الا دعد٭ زدنریذب اطرد رام«ه عرب

 هاش لم بودیا عو غوت رعت مرا تنم :ا یینطاس . ناوراندنتکلع ۱

 ۱ هایسو هاشرلد | تک ةو :ندمناعتآ هناخ ال فرط هدهداام لزنمزور

 یکادج» یابمن تربع لاکشا .یحد فرخ نم لوا. « یداوا نیصسهاچ هتخ ادنا
 1 همت یدک ن هتک : وبهدهانم ده اش تولوا ناچ ن ندمد نھ مح

 : ماين هللادمء نداغنص هد هو اعم تغالخ ماکنه ق ایر دشمال وادم

 تاره قاکب اشک واما انن رکا اط یاب هندأب هتشکسکر رسد صز

 * یداوب یسناح ,العد بای نکردباوجو تسج یا ارطاوسب اوست واک

 یلشمز کره هد ړل خم هعفص ولوا لماع هل اول دم اچیاون !نم تو لاول خ داو × |
 |قاواهد هاو لاع فودنک اکی دلب :اهده اشم سس رداد پد رع سةن ر شمار روک

 رها بش لوابولد .# برای هوار خوب هسدا مئود٭ عرصم» هل روصت

 ناق لذب 2 هم دهد ینا ب یدشود 4:۶ ی امتناع یک اصولا

 بوزو دوجو .هناام لابا یتلوا نان غاب تشکلک ةتفان تصخر |
 کک هب ف هرات ون هدیدلوا یولعم تشپ نوش یخ اتسک مامو

 Pu AT 3 یرابهه « یا مود مهره لب ودر ته نا

 1 ۱ ۱ تست

 |موه دادشو طالع هرزوا لقت تاقد صد یزون ناسفساما هر دراو ا

 | هلسادوسظناشاح هناوضز هضور نالوا کره سل یلابنلا نیزع لابصو



 راع ناش فصو +ممرلااک هتلعجالاهاع تنایت نهرذنام» هک تع

 نوص هدو ذعد عج نالواناعا معنی هناسو دوهتر ضن هردنناضط |

 نایوخ لاصو ماس یم هنر ه تولو اازفا حور خور نیو اهباقو "ییارص

 یون ترتغاسآ نابور هف لک اکے عشرتع غار ی هشرهو *رورپ ناجا یک

 دز تسد رارفو رض نمرخ تولوا شکه ناز شطعوعوخ شتآ لر الْعو
 حالع لنص هبال یراق داراالتم م قعلوارارططاوز گرا تماق رصرض

 ندتمح ارههدوه تاش جر ذب تباصا ریددت ق داخ نیم نوعا هغ اشار |
 هدپلامرخ عرخنالوا اعدتاجا هنظمهدنلمره تاانپنتودناتانتحا

 ناسحاناراب لازتتسایدنا اج ةدولرزب ی قلا ما فکتعم دنع رات لواهک
 »« یدناراش# !تزافش تفدخ د نماز هتک فتیدیرتتهمهانرتود هدر |

 ءار وز تولوا وژرآیوسز اسرپ هدهاکت>احا  تّذع لم مز ونھ نانقستسم

 لوصح هکد نو تراشددیرب رب هدن ًامزادمسا کی دنا راشمااواع و>ر م رع |

 تولوا ناسرهدزم لدا ناتداع لاله مانت ردن ناش هغو ادزج اند ناکو سبک |
 ند اک د نو ۶ فاما ئا هرکصادق دلو اذل ره تارهز بازی شرلتلم مه
 اک اج نازا »لغت ا نی ھلو 4لا ساک تلاط هلن هظح الم قم الو ارب

 یحدرلن [ هعساوق ۽ ندرت ک رد لی طز ری نارا دند,نح ناهآرمه

 لخاد حد داعن نامقل رو سالا بح اص راد رلوا ل اله نارکلطرش وهدم

 نام هدن راک دتا انس سا ی اعده دنس ET رسزلنآ ب ول وانا.تسئسم ل

 لومهنیرف ارش بولوازاردر طع ءیعم ندزاش یءاشدان هاکرد

 وان اشا لس ناس 18 یر رش هز دم نداد ناود قرطو ه یدلرااضزوتا ۴

 نیا تارق 2 پتو اات و یزو نا lê ةدراب یراراءدورادو اس ی

 هرزوا لو ما توداترعه طم قوسوتلحر هاما هنح ول هوم رمقخ

 حرض سالا ةضورملتسه هدو مرشح لنجراع یدشریادنزک ندناام

 | طخزوس نامان لاهتشاهدناداع ناهاکر دیور *یدنارفزا كاتب

 | تابت یب تام>هرفس نج هرو هغر راک یدهرزوآ قلرا زا ۱

 قره رم نادا تدەچج تاسا بیدار ئ ۶ ٺار نعھتم ینلوا

 هللا هان هقرذدوه ترفح نیناوا یاهتسم هدنناجره ثشحو |

 ف

۹ 

 | دابا دت تاما تان حش هدقالو وصوب ییلازرب یررادنادانر عزا



۱ 

 هدنع بۇلا ل: هما یاس: بسن لو دج بعدم ندح ین تاسنالار 2

 ندامت سرب :شزنوو» مارآ ۱ هلظم برص هدم [ تمام ندعر نا ۶ نيد

 یاوایداه هح ترضح موق عرش قت جا هن»یداع دالرا هلاض هفرذ

 ناند اغ هرزوا ید لوا یک ا ناسلاقداصناو ردنا راد دنلوا ثعد نوعا

 یار ان نغلو ائ راد عا نح هن را وق تدشو »داسا هزب رم خفن

 لز هنکزونترد قجاردشاوا هنس ىلا که دنرتو تىزلا

 نوح قلوارازآییندرابغاضرهتراشید رانا تولوا یتیم هقاوصت
 تیارققوت> یاضتتدر دود تر وح» ید عود یرارا ہا ن امار هشرامشا

 نوشت هبا حدر لکن روس ا# ین ا۔ےع تد ناکر کہ دن د لوا هک دنح ره

 «نونعو تانجو نو ماعناب کدما٭ هلدضق لع ۱ ریس هلد ادب وے ل ما

 ق فقرغ یک جم وقهدنروص ین هدناوارارضا هرزوا هل اقمهل ار اکناورف کک و

 توس ناشلا ل اج بصنم همز ال« بو دیار دت هل. | تارا یرامقر مت نافوط

 ریصقت تمهت وا دغاد قناحو لد ٌهمصاانهدنضادعوودعو«یناىم دممنالوا
 » مرنیراهساق بولق راد نهآ وا دنراده دوسدن راد نکیدلوا

 مادفاوی  مهمادءا یدوه ترضح دودهبدوجو یه ارکو توات یاش هرب

 ضيق قلطم ضامن ترمضح نامر قاب نوعا ی راع زص هوس ءاح سر را. 2 |
 ید دول وم تدالو هدب رم لراو * دوزولا عطعدم لس حوا راردم مع

 .نواک ننمالوا ار اشوشن ندءورزو عورض بولوا دوقم
 صرف ال دخ نات ترمهح بو دنا باهتلا بارطض او تری شذ آهدنرازورد

 نکمارردبا دوی کک خر رسمه یهاکناخ ها دودو هذول مر ماکت ها دخآ|
 .عاتمان دعا با هصح ند هلا یاطاا منهلد!تداخا هناعاناوخ تر ءد

 رص رم عر # تام دص تولوا یہلا بضع ج وع ثعابیرلء اعجاز بز هرزوا

 لال عس مہ ع اهرض» هدناشلا ظعنامرف یدادتما تدم که رر ٭ همناع

 زوم ماناهدسان ةنسلاو روک هلا قاز ذعلالباج ص #اموس> ماا ةمناغو

 لغ زابعا مجناک *ینایداع ناجا ناکرالا ف صرنا ہم »در ۹ تمد

 طر نو هاش اکو هناحنالوا كالعا قاور هنیاطرممهو رز ورز ٭ واح

EE ۱د -  a e4ا 1  

 | ف اطادنک ءرزو ای »رشد تداهم نو ضم × نو دلت ےک اھل عناصم نو زانو

 رک ذآ یدودغ ات ٤ ل الح یراق دلو ارم طم هلد ا یعاردحایقدصیاوذ

 | ادعام ندنزفدارا × مرکاد هشاده هاو لوق هلرب تدا :عوترب لوو

1 ~~ 

 هک اخ



9 

75 

 رد هرززا ینردعتن_ رة مر کا » هتتم ةع ل عا هلل اور اب اور تاقن نیمعت ق |

 شا آ نیل تاذ حالصاو « باتفآو تا نبض عجب ۾ نا نوچ وز لک م
 شوجو هفلتح عاوفا نالوا هننفس ږې لوڅ هرزوای- هشرط .«بآز

 ت ni 1 ا بوم نود ن وار ییط الت دیخا یابتساپ
ey 
۱0۳ AN 

/ 
7 

 لتا سرو تا دو دک هل ون« یدااص نوک ترکی هدنس

 هدنشرفرادیدةدهاشهدمعب دم م بزلوارادمزورهدزورینزون لوا نوح |يراب

 شاد دند تیم ند ٥ مج یراکههروتکهراطتتاتهباتلاع باتذاوترب تولوا

 هدد هتم دهوک نماد نوع ارخودرب رم حد بودنا م دق عضوهنسسز|

 تاشو خش باسا براو ادو ةف م ند دو جور ۱ دهلی دمر اهن انکسلواا ر

۱ 

 مدد دلو الصار هتنعدرا دحرم یز غ نین ذلد ءار دهابرب اعد ام اریعنابزو

 ت

 أ PEE PRR REE و

 | هوکمانیدوج هدهریزج ندلصوملاع ۱« هرکصندکدتنا تحابسلابطاک

 ۱ نٹ یرا ذکر کش ین ترضج تن« ناو فر اک ور وکر هدوآهلنانامز :

 راد EE اما نرسآوید ین توس لتناطا هاب دنکووب مته اذعان[ ۱

1 

 ۱۳۳ یون نا رانج یواین
 بولو ارشلاو ام انشد یدهیردام ¥ ردع .|حورع درب ورز مدد

 ۱ موس صدد :اعغص ناربتعم نصع» ضي دلوا الاه« دنس«ےخک س ههب رزرو اهدنرد

 | هرزوا هقمطح وا بولو | عار دز وای ادهراو یللایضرعوز رب ج وا هنءتس لوط
 || يف لح اا بتلف نبت بجو مر ایلعو یلغس هقمط ,» یا نرو زط

 ]مریخ یرامٹچ هعنج لفاوار تو لنت چک م یقم د مان ندایص ےسن منتو ایضرا 7
1 

 |[ ربعضم  لوا هثسحتنسیماوهدارو شام موب بورب والج هلا لاخک انبار
 اح اس هک دنا مرغ هامرشاع +ردشم اهر اکدابهدراکن ور هع ص نرخ ادعت |

 أتانوطل ادم یف ترضح رزوالوارهشهردشت | باستان های ۱
 اإ ةطخ سه اترتا د تق کت تی یا ویک ا

 ۱ نزا مال اوم هزلانیم هد هنکسممب اوف .یراسدقهدمشم ؛بودات وهال

 1 هنانع ولج هد وسا رح ولر نرش رو لاعاد دعر اوت ضعبد *خرصت

 1 8 !ماسیراالعادح«مالسلا هماعدوه ِتربضجور دوار یراوامب ضا

| 
۱ 



۱ 

 يمالا نفت ناک مدر گم هور؟ل وار سطل: اتالار م بلا و 3 ۱

 ۱ ترضح یداوآ هجمات کود ارش صع قلو اس م هر ابغمانهتشککا 1

 ترضح تجر نارا ,لارئتسا هل نر با تفرز ناغوط برن

 رذن ال بر٭ نداع ی ! لد نام دزفحران امکحدب لوا پو دبا نشت | تابقا

 یدهاعد ریت بوریوداپشک ها اص مس × اراد ن راک لا نمضر الا ىلا

 بژدبا روهط یهبفجب تاکی رونت!ارافو يدع | طخهدبایصاهساجا ۱

 اتلاف :ومع یضر الاان :رف ورههنمءا< ءاعهلت اوت ان هفه«ياوفب بوک رد

llدرد دما ی لع  xراج داو ۽ ورځو شوج الد نافوط, ندالابوریز  

 روت ج یدلد ا شوماخ تسمرمب نرارورورغو تلغغهر سلوا رم یکتا

 ضرآ یرقمو یفلوا دارا یفش> املا فرخ لع بولوپ انک ند رام د

 قالاقح |ینلوا هفوک. دم ههر وخابو ماشهطوغ اب هدرونیع ند هرز <
۳۹ 

 | رلن الوارب ر ٤ة جزا ارطس نه اریخ الود × رد ارا نس ةم نعت هما |

 × هتم ناک ق رفلانالةفوكسا رڪ نو دا |# ه لس وما قداازپ ريفمالع | ۱

 | باح اهداربغذ ر داسر داور هبسش . اعم دضع دش هل. رل وا اع داهطررخ شکم رود ۱

 روو سة لا س ةنتمر ادعامند هنیکس بایر اددعناسکس هتسشس ۱

 يح راد دلوا مهجاچ ةداتناومدع ید او زغل,یابر اومه تیتدکآ ۱
 هک یحدنامنک ندیآ الو ندن "او لج ار ندنراراتسرب تلاسز یامسپمرحب 1

 باشا هوش نادنخندمچ یراکودتیا بانتچ اند اجتلا اعا نام ارد
 . ی دباس شمکح ننالط) طخ مالها نهسبا ناب دقنربد د هنس ارغد ترو صا

 اوفاتامدص ب دورا لچا نف شع هک هت برج یلایواسب × لمالوط

 لواهکحر د یوم ب یداوا باذع ایرج: مزاقراوی هطوغ اجاوم |

 لام قهاوشوایر ان تاور تله نعنع کر انکو نی, فراز
 bT TOE نوکت مسدود عدوع« ید اع افرا عارذیرفند ام اسار |

 موخا مان قدع نوع %5 دلو تسه قلظخ تر. مک زد م ۱

 ةرملاع لا )ارادو دی ادوعص هنس واز سدوخب هدو در وهن دنن نا ممل ره دل ||

 ب اودادا.دعانددالب ف ارطام ہو ږلو اھ فس ل € تمد چ شاه ج وب ترمضج

 هرو لوا هرزوا تااوررهشا نکی رومظیدا دما عن ,هدنصوصخ

 ازوشلالمبح واماءةیرع مارعادادعا بولوایاعمنداوالالههدک انلوء |ا

 هدادندهک ارج از نزح لو | بنا ےک ت طح ر کس ردا یا صع تشک هد او
a 



 ت

 اب بک مع یف یھانمو تام ر عاونای ملا یار فالخ امانت ل 0

 ۱ کہ دو هب ید زرا ماکس ای ر ط # تواوا ت کم ههرامآ ین تاضقم یا او |

 هارسای دیر اشارا # نیدلوا ناتصعوءهوا سا اراد ن ید هسو کو »ناس

 وع !تلالدهباستنا ییدصتوادخ دیحوتو میت نرد یقتسم یب رط کرم ۱

 نالا قداصناسل نوا روک ازم هاسر ادم اها غ رزو ا تاناور را

 توعدرطخیمایدصتم لس یللازویزوةطهرزوا یتیدلوا ی ان ل ہلخ لتر |

 یراراس بودنا تعس قوط لومتهنسک نآسکسیحا هدب د مول ۶ راب دلوا

 عاوسودو یراکوتماذاذشاهبل شا ءرارق 1 هدراکتساو داغر ڪڪ ر

 ر 2.57

e 

 ادامندنر دما هرارصا هرژوا ینتسزب ةمانضا مانمساو قوهاو تونو |

 « رادنز هلرب مس كنس یپللایت ترمضح نیئزان دوو هدمانثکا
 هک :درولوآ نیش هدب افوآصم)بو دب دناراز اراحڈ درز آ نرلنسعس ۳ راک و

 نوکر هکدناشهمه نابهدا نیدداو سعنم یرلن اهحن اتش مع
 ۱ حر وب

 « نوا ال منا یوف دها ممللا × ولدرا الوایدتمم هاد تد زرا

 ےس هجژرب گرا رش لوا بو ایا رس هطساو ههاش ابریکءاکرد ییساعد
 رادنتعرابج لوادیدمدما هک اقح» یدبارارروس قرت هدنوءد هارو رپ یل

 هدناسراشتشک لرا ب ووا نر غ ورن روض انو کت ذاهراومهندنف 9 ۰

 فالح ای الخ اندناصنا ی یفالسا یش نعاسقش یاعا مم فرخ نم نوژ اب
 نالوا حلا هزبع نسراداز ردام دام دنلواو * لاما ترا وتلا ی لب

 رايا ا اء لبا تاک العا نکر ردا لالا هلالض ی داووب قدالرا

 نزلوا مدقتاث هد وعد هرب ادو × مد اره دنزکی لنت هزاک رازآو نم

 لوا ھام از اهدا رذو هلان ەز اسهراچهاشدایماکر › دوزاب یب اکشر هلک ناهدهر ر

 | تا رال هضاح كرر مزلاراوا هکذسوفت باضاهلنادنع نه دیو |

۱0۳ ۳ 

 هشس

  Nیر هرها تاز م لزدعدو مش هل رلاع کم قدص شار 1 ین

 ر دةفاوهلع نون اوو عرش م ل هاو د فلاکد حاوق داده اوکو هز ص

 دقاسافلاو + مالاو ن“ نت ال بم روح هصلا* یف ول و

 هنیس ییشیناد مخز ران ناکم نک ام ال یک لاک ا جراب ی الا |

 هک لر همد لوا ب ید و داشک هه نامه آرت ه> ر بو دا ناهت دنر هز کی

  1هار یرر# نماد:نم الا لموخنم نمود نا * لم مال لنا ره

 یر دو دب دوو نالواروشورش هباروش غنم بولوایدمم نو سد شک هدر
 1و 3۳۳2۳۹۱۹۹۳۹۹۳

۳۳ 

 ج 4



۱ 

 تمهیرص هنسا مصمم ماره نوح |نوص ند ءا. طی ةا عو هو دآ نم هد

 اهر د لپ بولوا دتسم هسیرد ا تر طح دنع ر اون بت کک لمم نور اان مھ ی
 نف+ردع اور “عارب هدزهرناراند رهشربتعه نا سکسزوب نادان آ هدنن امر ر الا

 ۱ ۳ رعو نیم دک بواوا لسم یکو دیا یتنم هل اع نو نفوذ لوا ید تطا و

 مامصو × مزالمدل ءا مام ید ارارر قسدازدادءان روع اداعم موی |ییدمج

 4 اراک او بست تاررراتک اوتماز بت امنو تفع لاک: »تولو ام وا دمو ران

 ولع هحرد تارو «رکیندنراق وا تومن لا تمدخم شام ەل ىللازۆي

 یالبس تشک » یزاوارهظم هنچرکت مامعاناکمهاتعنرو هرقوم لب انا
 هرزرآتالاذ> ا یلغار × نیرب خرج هناخالاب نیشنردص زل: ایدی" تاج ی اض

 ورانه ةبیرغ یدلوا نمر اچ ر مس روصن یرصف ریکمارآ ریذمرممدنام
 روهمظ نب ھت هدسدردا تر طح تون تو هرزو !یتو ةو دهد لاح ا تزرامو

 ناتطاسو یراسیفن بسن لاللا لس » مالاسلا هبلع حو ترضخ «رد ےل وب
 دوم ندلاع عام دا د وو لغ + ردطم" یه هسدردا تربوجخ هل:ادج ۲

 دردراشلو ادو يشرا اک شه اره دک د ت ارا ذکه نس لا یر کی زوی ندنشر دلوا

 هارب یراب تبشخ بولر! بک اسايورک ٽپ یرابماس مسا هرزرا فارس نابل |
 ٭ ردشلوا باس. هنس هع حول هدب رع نام يرادازو یر اذک هحول یرابمس» |

 كلف بوسردتم ابو تسدلب رحتهدرفرب یراهقرهق نافوطحاومآطالن

 هل. اب دوعاطنعط هدندمزآ یخددودعم عج نر ا هت هالسلح اس ی رادوجو

 لساس *نددمح یراقدازا مورک ندد الو اتمت تومن ةو ٭ مز دوم

 ی رادانح هلنا ی نفاملا مهتر دانلھجو »ی اوب ربا شو حش بانا

 ناوب انا نوشنر دصو »روک ذ مل ناونع ین ات مدآنیغلوا هتسداو هند افح اودالوا

 بقا سلنا: ی هل ی تومن تلود دادتمازا تم اهدنام«تااسر

 الوات وعدل | هماع تلاسر همای ا هناکرار در رھ جد هژد | حجم

 لعلاروتسد لد همد لزا ېرا هغد رد تم )رم ٭ ب ولوا ندر راغب م زملاواوا

 مس نربدنیمآ لوا دیدج نوناتویو « مسن یدآ ت عورش نالوا لاعقلخ
 ل هرې طم فحص نانلزا میل هی را اما دند لاه مدربا ل اع یر طب یدنشخ |

 نالوا هعلاطمرظننروظن مو یشک لن لمل تامدخ یراق دلو ارو مامو »یک
 یراداگتسد تلاسر کرد ینا بو لوافاو نیم ماخ هتشاکثهدناربتعع |

 دالوا» ردشلواتاور ةعار ةتشاکت,رزواقلوایحولا نیما طب + ۳4 یللا



۱ 
 ا وس و س ا

 هرکس مولانا نوعات تاالد ملا : ی 0

 ان مراد دنا لالج لا هفمصم ی ایر ی قشر 0

 |: تومن تعلخ هرکصندهدآ تربح زده. یا وه ثدش تومن هدیسیخ

 هدرا تعا لع تب اور نانلوا امس هرب رم بلا ول دردسردآ نالوا یکم لا

 - | هدماشضرا یرات کربلا نمی اف تاسح تاعر ارت کایزغرکراسعلا لاک

hıزا ماوعاداآو « قددعزو کا یراتفالخو توبن بوذناراذک دما  

 || ربس مراع م رکصندک. دن ازو اش فح لوا دع ندهمشاع هام یرازب رع رع

 ار مشواخل اد اه دمدآ ی عون د ریس بتکح سرا دلو انان ناتمام

 ةارار فر میادبلق هتشاکن یاور قلواثیشندبا ازغربمعت ل ہو ان ارفو
 هرزوا قاوارنکلاراع حد دش نفدهقهدسم 3 رات سفت باک ر دشاوا |

 هد همن سه یخ یراملاعبسم ٭ مالسا [4.لع س دردات رمضح# ردشلواداریا

 مارهالاتاذ مصع ضرا ی رلآ طقَس رولو ای تنم هک ناکام تاش
 ۱ زونهمدآ ترضح بەرق هتسرف لغ داو نع کت ولوا

 هدرا هارد تداعسهاس حد هنسزوب هرزو !تاناورر مشاه یدیادو مشخارةدناشن ۱

 هواع»فدک هسرادن هرا اومد ب روا جون | یر ہما ےہ | راد  راواهدوسآ

 +ر و ڪڪ زم لما سیردآهدس رع صڈ ناز نشلوایم هش دنا تس د هخ

 .همعنلات تله د ندم یرافدلوا تم کیا تان وز هم م رمظمو

 روش هلساسقلا ث كااث یایروا ءان, ةر الرا یفحوا ةداکح هملالح تاتو |

 + ص او ف تراپسو بکاومازآر تکرح ماکخ اتت رەق هر شارا

 هرزوا قلا هدارادراطعهلشسانم موسرو ط وطخ عادناوموخ یانازمو ||

 نل راک دنا لعو غون لنرح ندلاعغاب مدآ ترضح +رار د ید سمره ۱

 ۱ تزاوآژزانم هلت اتومترویز E ۸ رکص لس ژونکنا ۱

 | دنارذنال وا جردن هدزر لا ج رد لواکرذراشاو ارم هل همش هزر وتوا |

 | یو تاک اد تخت یر اد کس ل دوم شراب تر درد
 ]لذت امناو لتق ی اف دا پنا شد الواو زور دن ؛زور ا تاق دص ۱

 ترحب بیئرت نیرباش «یدناص ار هداپح وات طرشت لس نوح ا ۱

 ال :اداداذخ دادعتسادا شرانو دنا لان عا ارامش تابصاراکفاهدن سما لاتو |

 ناغوطعوقو رر رر * ردراش ار ازراک تاودا لا“ مار تعتو ہنر ×ریتو تاک[

 ماد یلخهحو جس :لوا ی بو دنار رحتورب وصت یوا ءو عبانص نیو | یول وم ۱
 موس

aw amg. 
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 نام لا نمده رب دم تو یرازبزعدنزر ناو دن دهد یم رل اقدر طر ولد ای

EE ESنادةنکتیراعر شع_ و 9  

 ةف ةقرظ ماظناام ]امد دی هموطنتم لوا بولو تن شکه تشر هب هر وتتم لال لوایدبا

 ۳ | نیترات رع یزو شعلا دارم ا یناول یزرا

 جرم نوم> ن نهان [لرم ءا لع ةو لآ لوط یرا« ج رض هنعضد لس اھو

 ھاسا تونا رد در او ه رکص ندشناکترا تاوصان اکو

 | نالواداسفوهنعن ست 1 ۲ لامتسابس * داند یش لوا توئلواداعداو

 دیه لء ازارقو مارآ ساساح رطهدندعو »راد هنع ضراهلد اا ی هاو

 " سوخم نینآذدکماط #5 هاب "ایوشورشرا غیدهدنآ هلن همت اط س سو ادو

 اعم س» ارازومآ ییسهتسهالنو ها میو داع ا کنار بوذباهزنایب وع

 * یفر یفروح تس تب دم آزاب یژر#* خرم یدارا سدان ن 5 ناتسد د

 مّطر ةب هحرد ییزومش» ندر* ننن مدا ت رطح هرزوآ تن همه انهو:
 دعو عیار نا بولوا هاب داد هر تلاسر ل لج بصنمهدکدتر امر

 او درب یرکب مشت ی کمو هی رخ او یماعو ید رر
 یر ع راشرا دنلرا شرمشت هلا هما ةف رمد هک نوا هرزوا تاور
 مزع هدازدنامانمزرسنکما لما کک فلا هداوق ریو شارو و
 یزاوتم دمام مان کلا را هدف یا لج بودا تر کم هاکتهر
 | مزاع هنا فتح ادا هد رادم تشحو راد و ردراشاوا دل هناخ نابنأ

 لوح یررهلعم دس هدناتوط نامز + ردمدآ ترمضح نالوااقب ثالم ۱

 2 ع ادناهدلّوآ لّرعم ت رکصندنعافدناابهد هبهاد بولوا هللا ین هنمفس

 ترد # رد شرا سرقات ابر اطعداح نا لزم هداوخربامآیدزلرا

 حدوه ی داژح هد. رت اراز ڪڪ هنس رب ندنراک دم انب ریدلش مزءمدآ |

 لور هح نرضهدرپک لاعرهوش رقراوح بواواانت هار ید
 2 زات «رد هللا مه یمدب رع یانعم»مالسلاهملع ثوم ترضح هرلب دند ار ارت
 ءیفاشس دیه ردهمنس هد ییونوازوب طو ملاذ هب يراتدامسا,تدالو ۱

 روہظاا طاس رو نالوا ناسخ ردناشر دمشر وخ دادا ییص ترضح

 | باقات عهد نیمج قاط هلا شو اوج باشج نیسنلا شا ترضح
 || تاصوو ت الورو نم ندنراذرطرب فرج مشلارلا ترضح نفلوا باتلاع

 اادافحاو د الواندلاستمدرب |یرط بولت ناشراء هژدرلسه ات م او ناونعدمع ۱
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 ۱ ةناخالاب هرزوا EL ٭ نیمزرم» یرلک دنا لرزش رددت

 تشحو رادو مدآ تر طح هکر دشاوا ته هدسر ٭ یدنآ نت یو س

 دسنماّوجلج هر اد دشده آهارلسزوبهر کم ندکد شا مدد عطوهزا دم

 یاسشا شک هنابز سپ [هتخوسرکحو »یا اف هاب ان هدد مو بولو

 تیا یراذکر و رکص ندق داوا نازو لوق لومق هن راناج خ امددراد دا

 تمه ل ذب هنس ان اد تس هر هکشالمدادمارم الا بسح نوا یراکدرورب

 رهام اح ینیدلوایقرف شا آ هتخوسهدال ما ارعاماالادم» بودیا اتمی

 لزا »ی الوارسدم تاو المتلود هدن افرع فقر مهد هقرب ج مرب هدزرا باور ح

 لاصر تج ناشف شا قیر ادید.دهاشم هور نر اتکا یا

 م راد دلوا تچ نع دنن لګ ءدنهفرط * یر هو !لا سار > نادرک هعسو

 اذوماو لساه هدلباو ماعواماقاو "لساع نداوح محر هچشه هنس لوا

 هززوا رول لم قسارداموردببولوارومط ةراو ہک سک هارد نامان نا. هر

 هدر طمهدعاهریراد داوآنیعلارب رق هل: ادا اد الر ارا د د3 دها ثم هج د ی رک

 فرشات رب فلکت یی ات :کیرد وا بودن فلت هدئوش تر طح قنا

 اوب لصالاشرمش لس دیو لغ ردرا دلو اا ند يا امستش زهحاسز اسا

 ۱ لقمه ا ة٤ دامس ]ازاد ندا نف ةریطخ و مدآ ترضح بولوبا یوو شت امو ہف

 لاهو لس ا * یدشاږا لص او کس ی ةرقداحاودالرا دادعا» دنرلةدلوا

 اذوملو لس اهایلقآءززوا تقولا ةو رش ےکح نیما ی ولا علا هلاجر ايم

 هل ااضعا ب سان رزرو امو نسح شارا بولواد لم الہ اف

 توخاوا لب اف هپ هلداع تعبقو لساف رپ نیفلوا بوشآرهش تینا بیر

 دژءزوُ ؛یرع ین هک فاوج ون له ادسج یا ضتناودب سفت لب رت

 ٭ یدایبمالوالماک یرامکشم طخراپنلافصن رادو × لصاو ه یا

 بودا ےلفا یا خزر هدهوک ماندون ند دنه لاسح هرزو القت سامع نا

 مد قارها لم مم نون اف *یدلنآ ل الم 3 اخ ۂداتف ا نس الاب دق یاسر د سورس

 | بانح یرومط لالمارغملاخو «ردلع دبل اف لوا صاو هسفن قاهزاو
 دص فور ددرد بولوایرورضءودناورغ بابا فعاضت هنامریخ هللا نص

 ی راوا ناب ناسا نو لس هرفندتوخر ج ل شاو ناد نح 1[

 ضرالاهحوو # اراء نمر دال ہلا تربت # هس رع × يرانا لاح صف نابزو أ 1

fء٣ا هح زل ادشاش لدو + مط و نوا ید لکر ريت * هریذم  RF 
 گرم تب ن جو

۳ ۳ 



۲ 

 اک دز فر یزانپنو لمل تف اص هدا هقنطازنز تتن طو هغر رش تک لان

 . | قو دان لماک کسا هکر صان قالخا باتکاصوصخراد دلد راکت شاسا

 نوج + تحاضفزاقاع هنکننوح ٭ اتر ٭ زدشع حرش نکا ۱

 ز دلم لةم هنارزوا هلع تاقفدنو بک تابش یکرلنکلو |یهئامد :

 ]| هکر اهتو لل قدالعوزاک زور قداوعاما »یدملوا عداره هنلثبذک و عماج |

۸ 

 ! موآی لت اما نازومآتمکو ٭ لاعلضافانازودنآشذاد هردغلف یهالنو
 ۳ TE هنس ده ت سا سو لزا مرر ددو قالخاعهک زدمولةقواررةم هدو

 شدو لصعو تداضسوازوفلمکه هبهنئا-زا سوفنردنرانع ندنآهلع

 غا فترا هنشراقح للقو عالطا هند ادو تكن لمولعو یهدآ چیه زدنراهط

 تاداعس هاک هولحو »+ لت هلد | 4۰2هّقح نالا رویزدکر ردا: دنکمندع |

 ]| هدروکذ هلع اع نیطالتو + امکح قیط ااو پدیا لی هد هش فراعمو

 ساسا Sai نیلعایکم یاورد هک یتوطد# تارا

 تراشاهصالحو دن ییماکنممالک نویع ال تنارک تووپ حرط یدندع

 تحارو طاشن لدنارد ید اشورورسضوءاراج ٭ تحال مراد تسو دةر مخ

 هک ی اود دج نالا لالح فاعف مز ا نال ام نة دم لماکو × قع ل ضاق هدد

 یشاوح ب هک هد هش ددناقع دید و یٹار ع عفر ٭هد منع دعاوی ر

 ها اتکهلدا قلاب لار مالالا قالخت ارد *ودموالنت لومتم لک |
 علب ن امج صفہ د ھر ٭ یداوا نی اب فانا نزیک

 .ناطا لا نسخازربم طعا و نمسح انالوم ناسازخ هطح غاونادهتکز

 بال اسادنحره»یدلب فست یسع قالخا بانک هنماناشاب نی

 حول فاراسعوطا ها او ستم هلدروچطو حو و یس عمو ناگوار

 1 نادك رار گن الترام اع بواف درد مسح هرزوآ تاوه وتو ذع

 کر نابز هک درولوا هر اخو هش ردنا زط اعر اخ اهرابو ر د اوا د تره
 ماا ی هلع تمکح دص اقم کد دیلوا موقباتکرزب هرزوا مور

 | یدناموسر نونف ماعاو سییدو ٭ مولع لن4 كتو لمص نعد ند هل
 قداوع یراذع نسیارذع كرار ,هدزورب ءدافتحا تا ی یه رر لوا

 ۱ تاسخح لافخرف : لاسکهدک رام رات لواات % یدردناه:یردجراذءا

 ( نآزوس لذ عم لد اض شراصت» یدوا لاسخرف طةلد دع لصاو دن عمه

 تن «

 هدعاس



۷ 
 تو

 یارب ترا عو × نام هد آ لامآ لوص ٌهطارو *ناسلاع لامقا لوصو ٌهطساو
 هاکرد قاب سمو عرمضات دید رو ترم سا نا تر اضصاو * دو عرب

 هر امن هقالطالا لع تام هاک ناب نکسهو مشت یورو «هداشک هال > نعم

 ۱ نوضافر دب تجباج ضرع تک ةاح انههاک + یدص مسزا ٭ تب. * بودبا

 اه کا + ازاس هیاچ 4 ازاون هدنهازاسنیادنوادش *مینک ةاجاج

 یارک راما ءاجر یاهدایو رک هاد نمیتونم یابرد × زلگو یس هس

 ۱ تسانع ساناا ورم هک تنم رازدو نکا دص ډی رر مده دنر هدزمرب وسد و مرش ۱

 | نوح لول خاک ماد مانند مک وعدا تراش لات لعفوتوا

 1 کت و اروا ند دغ یدک و يح تحرز ا نو ق ج نوح تادتانص

 ةاموزوزنۈاو|شۈخ +رادنن دهاشهدانطاس تک هک ندمرع قدر ورم | ۱

 هدایزند زص هوا ی دام ب روک: اک دسرب | کر عر اسمش # راډ لاو ۱

 در دشربا + ندتلایداص نیرع روک ٭ نلایذییافااودایضر دت | ]
 | درهد لک یراناش ب هفاکو فاه روک ریا نر عزام هفاف هوکن کیاهوج
 هدا اڪوأ *تنالخ تات رسەدلاع وی «یرادوزاک علوا تداعس# یراکو >

 | ندالبنوسلوا نیما نیما ریش ت اد هدناهج»تنآرو مح ر ندادخ |

 | تال ترضح یاعدیمب قاق لصتم ت ةارو دوج هرغ هتفالخ هرج ش نیما نو د |
 ر دنامز یحاص کههاش تدا( د( یوم )قل وال ةتنم ەن یه اشهشی ا ن دما

 | فاک جانور مفا یار امج لتو ی لن اچ ×ردن اماوهدازهاشیاعد
 ندنتماطرونم ا تفالخروشنمدمعیلو»«تفار ناک لوارملس هش هشنوش
 دام اب راد دوم د: تحرد»* تاود یوا ی وهندندوحو +تاودیور

 می سررع بز دناس هند[ یی لالز + یهان,لرهد یدن سم لاح

 هتبراسخررروا ن دنسب( ید مکس م ںودنام بن ان رردناسر تر رضاك

 ردۉاك د لوش ابد ×رڈ مرکی ابراد یس ورح مر ننه دنضمف مرک کندفکوا٭ فک ۱

 ۱ نواواراوهذ در وط ناپبح < ه دنتروص فو دنک زانا ک ٭ هدمت ر وص مج

 ندنسهدابتلودماج نوسلوارپ هشیمو نونباراراباک !تداعم + هشمه|
 كنا + یدادوروپ ناکام: یعشجوناهد ا ندنسهدارشیمهدندرونم |
 دادع | لیعنوساوا بصن × مرمر عهدنسه امد با + یدای لر هد یلطم ۱

 | فلا هبعاد هعادوب دهزابود 8 نر چراغ هرار مش هاش هل اب اذخ دعا

 | اغ4 ق ق داعنسحاصیح ا د 4 رک قالخا نمماو ناس نغو وا |
asx 
  : neجم <
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 j sons cranes هوس

 هاضقنا لا لایت هند نامعا نیطالس تاود هل لس ةص اخ » یار ار ڪڪ

 هدنکلم ورع میم + تنطلس ان ع کن اخه ک هد ؛نامنلاد دم ۱

 ۱ هایشدان» هبلو شلوار قم هقناسف اسد اب کب رونو خر ھو ٭رت رب نون دت

 | مقه* یدجا تدر رئ نار + ید چن, د ناطاس ال2 مرولوا رمنم هقج ال

 دج ناطلس و دالملا تا مماجناف x داع ةا ناطاد »نیوان

 در هګر دوپ هبا زنم ت اصر چل امون لشو هب اغرب لا ءا ارانا× دام تاطاسلانع

 یف قبیط هب یضام نیط السو وام عم کیا: × یزانخلادا دارم نطل یاس
 بس ع افتر اكه تم بستر ت نالو اول٣ ا ترممخ ىس الس اوذخ او + كولان
 تیطعولاخ رکی لصاو م قدنخ قع افتخار لا"تماسم تورا | 1

 تاودیادتبامردنارو دهر دا هدماشمو یراوتس او نا مج ةر مشهدا هح یا

 !پاتفآ عاطمو × تفالخ شن بمو .ثامرقم بروس من هدتشهنورفس لزاو
 اب ع لصافاواحارب اکحا»*یدلبا تفارودوح میس ت.ممو دادم
 : سرادم ل عو راوناو٭ عج دنا گو الرتو نزع لیاسفو+ مما فناو وا

 | ىج می داوا قق تا ارادو «یلط المال ةبق بررامتلم هدنسااوزو
 هج وری امتهان دق جاع نجر لاد عن دلارون ان الوم. مان. لءاک .یراغ |

 :لاسرام وطام ت یو کم هزاکد نوا دخ م زد م ندنادارخ ٭ھخ وتفانیلعا عسا و

 | دهجز دش»مانصادتحورفک ندمت مکی دلد انا اتهموت تو دنا

 دوران شده ی هام

 ندرعنوژز* م عاطمانا بول وا دارو بواطهنغرمش تیر رد ذادش مم یزو

 یفالالضو مک تاظو» ی دلزانانا رفطو لاله ۱
 عیب ناب ان نر هملق

 تنطلسر رد رج » یرلوا بد او مج ار را کتا عونبنا سم تالذراکدنوادخ

 یدلوا یهابو رم هلن ارهه اشدان ت رح مد رام مدق < یهاشو

 یناوجدارفلمملق هد امهتضهتورفسیا ناو« تلودو یه ریش امت لوا

 لاچ نار اواپ یدارانوزنازوو بت ناک دنر رابه یف اکآو ی اوو فارطاو
 ٽين تین اپ یدلنادا نا لاح بدنام ییدیون ٭ لافلانسح ید زط ىلج * لاعو

inیارم«یانبنوج + سر٣ چانس رازونه وب . 

 نفرو کر ددناب ن نر هما ی لوا نکشودعنارف بج اص ترض داو ج نم 4

 قبال ی وارد هکر نترودنکب لاصدا هنف رغ فرم 2 یا نهز هاش تاج"

 | ؟نوب ایه تعث>و ل الجو هاج یا ڈرو زوزفازور تلود یاعدهکرداواروخردو |
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 دام الا لم رکیلادنالق مان نیش رمش ا نیم را مداح د«نقناطاق

 | ن لازا دام هنارملاو دارفالا سور ىلع مت لادارة ران اناعر اود ام الاوت |

 نیطالسلاةدنزلن + ناععلآنیطالس ةدیز + نیلسلاو مالسالا ثاغ
 ناعلصناطا ]ا قاردلاو ماثااو مورلاو مخلاو ترعلاناطاسرپ قالط الا لع

 هل م دخ نم یادت لا تالم ٭ ناخ دی زب اب ن اطال ان ناخ ےلس ن اطال ن ناخ

 تاععو تافص ی.دق تادهصاخ هت مضح ٭ ناخو هر دغ نم اله او * ق دضو

 كف هاکتدد تلم« انن ن دورو رب تل دعم ەش« یوامد#+ر داچه لالم مع

 کی حاس یهزب مثلا مھم یدابالایلو ٭ مالاذالم لاسلارا دم هکر |

 دو ناراب هل. هک مث رەد * نیما هدنامز هدسهناس دل وا ×+ نمر یل |[

 هر دنفصو وآ دب دحر د ذسهرفک مدرس »دوو ضابز ندن"آهزاترولوا |
 هد کنم عدر تماع هکر رتسکدادرابنپشورورپ نب دهاشداب یهز# دندشسآب

 هسورح الا« نالا» مان الادمس عرشیالع یالمتساو» مالسا یاولیالعتسا

 هداولاخ تنطاسی امو × را: نام دود تلود ماودو * ضو صع هنتر ذو

 نه اظ نزلا لها نم ةف اط لازم ال یت رش ٿا دحتماش مانف ات سهت > |

 ٹاود#٭ عرمصم+ردصوصنهو زرتم لتا فوم ةعاساا مت ىح قلا ی ع]
 هک نمارک د ادحجاو مانع هاا هحرک ۱« تسرد نبرد سرا 2کو ازت نزد

 قاش مرا تخ او« ز اطخ ار تلا مم ما خار دیاهره اف نی طا سو هره اغ وام |
 نیدارتادمسوت تودیاراصماو كلام ذخا ندزافکو هعدتسو هراشنا[

 المیادعا لالذاو»تاودون د یاول یالعاو + نیا سر لار تناك

 هنانکو ې ناهح هماز و ره رات# ی )هدج نا امو لىجى اسمه دک اتالم و

 | فوفالا مش» ماسسا ة غرك ووا صنت ٭ ماند ٭ردراکز ور قاطراتتک

 تر ماجرف هتسخ ننطاس دہ ع هک ی امت لباد مع اما لوالاز ار ظا نش |

 | زاك دحالم عفو ناتو هر اصماو الق خو ذ تا نالو امقاو دملا ءاشداب
 | ةقعاضم فاعضا رات ت طا2ش ومان لعواعو « نامو نج ءةزکاد حسو

 رذآشکلادتات اول ینمطل با درأدوغ وفر لاته شا#ر دس هن دارم لاشماو

 یرد: دون نان »ررغلاف رع هیفده) نمراصو ءا ررغهعابا ناژدحامو* رەش

 یاضوا ممَرَ«ندعمد و ناخ و نیکو اول نبذ + دز رفد ول نخ فکر

 هه دون هک ًاضا» تسرب هو تار و رحم رذک رادرد دایساکو یءلص

 تەو مو یانتمشنموو«تسریک 1با ةرمت كنابزوما«نارفاکسوقان ||
۳۳ 
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 مانع (لزتم رم مارح شوخ هدرح هد |قمالو اره یر کیس لاکش هتس ۰

 بانک لزاو  هلوار سه لو لومت ن سح نهر لند نودنآمدق حصو همام

 نات اشک جات ناتن امج ناطلس یم هنر لباسا تغالد ناصت تخت

 0 مار عاورو هم تاعغص هارو ٭ مال سارو م ات ام» شخ ر نود تاوان

 ف ۰
۴ um 

 *یرادحاتو ٭ تنا دم نیشن الا # یرا رمسو تغالخ هص رعراوسمش

 ٩ داراب دنلدهاشدان هرتخادعس تخم لرواد × روشکتفه یامرف نامرف
 * لالحو هاج ح اتل ارد لاقاو تذاع واري مه اک تسد مراکھ کیش

 ناطلسناشلا للح لبلخ ترشح مانمهو نامناعگهموطنمدتعلاتطساو
 یدهاهناغاتسک هنرانورتم تد اعس نوب امه سا لن راہ ج ناخ ماری

 هر ضارعاتسد هنا دنتسمریوآ تس دو هکر دلو اربح ان هن اددمز امندممایدنلوا
 هلواهناهاش تافتلار ظڈرو طم دو جر ی ف اوم لاح تآيم بو لو ادو د رم

 ر رەد هلنا لع كل دامو

 همالسو هلن تاولص لسررا دن المس ناداه ص ص5 نا رد لوا لصف
 ا ما

 ارم ردص اا ینددلوا قطان هه ثدداحاصعد هتسدهدوا ی فح

 هک ل ؤا بولوا كر ترد یرکم زول هس دعه تاوذنالوایرداغ ناوبا

 ٭ زارفارس هلدا تلادر حات دو دوحو حوا نوا زو ہوا نرو

 | زاتم ندرارئاس هلو راهنشا رامشین سدیرقو لوسرح وا ن۶ ندا واو

 هللا ملکو مهاربا هللا لملخو حول هللا ی مزعلاولو اره اشه در درلباوا

 ترضح نوازا قارمضح نط ص مدع هلئا بحو یمد۶ هللا حورو یوم

 ند مزعل اولرارا خا٤ مز یخ د یرا اج دو ادو برواز دوو نوةمرو حمد

 سیرداو ثشو مدآ هللا يص تر تح دردااعرا ڪک نع ترا تخ ن اوا

 غاصو دوهو # ربیع باف س هرزواینابرم نابز تالک حورنیرتآ حوو
 هعطاب نامععلادنا رف یرلد انج نم ہلا مت اخ وناسراا عح تر طحو تععشو

 | ترو ریت نسح لاللا تل ةدشک هل اب رعحیصت ناسا ت اند یشن ا
 بانج یس هقاخو + هللا اک نر طح لارا یی ادا یاد علاق درج غان
 مذآ ترتضح و نآو نیح لکن جرا تاواص تال ص اعوان دن لع رار د هللا خور

 * دو و تسه هد یف ا ترمضح تلع نت دارا هکمدلوا × ل نو هلع هتل الص

 لسو هجاء هلن لص مد آر اون اژاعلا ف هللا! ج دود ان کج ی اض: ھرہ
 سد

 :نامارح



 هل الا کن رع اسر مانافصلا تآرمامدةمهرزوار رةمر رخ مد ی راهدلوا

 خان هتنکشز هک لوا « بولوا ریش «یعادرب رق لاک موسمه دننایفنص
 دیس لکم ناراب ی د شلوار اتش ار اتسد هارو ×را تعا تس دة دہح تغالر

 ادعو هم دنا تاغتلاو تبغرر انت نالبروک هدنفح هنا هفت نو هنامز
 یارف حرف یاضف هل. ای یادت یش ٭ واهر ات قوش هاتر E اضکریشخ ۱

 نسب ماز قالا رام رگ دینا مز ماخاب زین تک دنا ت
 ندبارادیدض عهد ان اڪ تآملدهمد وب ندمد آشا آو # ماها ۱
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 | نانبییافو میادبتاسق لا یارفنالوا شیر هنکبلس یراتاکربلا ی اف

 ۱1 هک نیطالسو نیدشارءافلخنالواام :رفنأم رفهدماتحا وزءدنسمه دهالسا ۱

 || ندیمآو * یدج نیہم عرشریامشروپظ یسهلمکنو«لتسمفراتاورنام

 [أ طبس بس شرو هرم رهدرهش ناک یدو رانا نانع کرد |
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